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ΚΑΛΛΙΘΕΑ -ΑΤΤΙΚΗΣ

Φορητό κλιματιστικό TROTEC PAC 3500 SH 12000 BTU

Λιανική τιμή 538€ + ΦΠΑ

Ψύξη – Θέρμανση – Αφύγρανση – Καθαρισμός αέρα
Το κλιματιστικό 4 σε 1 PAC 3500 SH θέτει υψηλά πρότυπα στο σχεδιασμό και στην ποικιλία των επιδόσεων!

Δροσίστε, θερμάνετε, αφυγράνετε και ανανεώστε τον αέρα του χώρου με το PAC 3500 SH
Μεταφερόμενο με κομψό και λεπτομερή σχεδιασμό
Το φορητό κλιματιστικό PAC 3500 SH με τον ισχυρό συμπιεστή του (3,5 kW) εξασφαλίζει ευχάριστο κλίμα
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δροσίζει/θερμαίνει αισθητά γρήγορα χώρους μεγέθους max έως και 46m2
Mπορεί να μεταφέρεται γρήγορα μεταξύ διαφορετικών θέσεων, χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό του,
την λαβή στην εσωτερική εσοχή του και τις ρόδες στο κάτω μέρος.
Με το πάτημα ενός κουμπιού, η συσκευή μετατρέπεται σε έναν ισχυρό αφυγραντήρα αέρα με μέγιστη ικανότητα
αφύγρανσης 2,9 λίτρα ανά ώρα ( 70 lt/24h).
Επιπλέον, θα σας εκπλήξει ευχάριστα με τις πολυάριθμες λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της,
όπως το χρονοδιακόπτη τη λειτουργία Sleep, το φιλικό προς το περιβάλλον καθαριζόμενο φίλτρο αέρα,
τη θήκη καλωδίων στο πίσω μέρος, τη θήκη για το τηλεχειριστήριο,τις τρείς ρυθμιζόμενες ταχύτητες ανεμιστήρα
και τη ρυθμιζόμενη κατεύθυνση ροής αέρα για τη βέλτιστη κατανομή του.

.

Λειτουργία Follow Me - έξυπνος έλεγχος θερμοκρασίας μέσω τηλεχειριστηρίου.
Ο ενσωματωμένος θερμοστάτης μετράει την θερμοκρασία χώρου στη θέση του κλιματιστικού και την εμφανίζει
στην οθόνη LED. Ωστόσο, υπάρχει επίσης η δυνατότητα το τηλεχειριστήριο να μετρήσει τη θερμοκρασία ακριβώς
εκεί που βρίσκεται (π.χ. στον ήλιο) και το κλιματιστικό να αυξήσει την ικανότητα ψύξης για να αντισταθμίσει
τις θερμότερες θερμοκρασίες.
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Ιδανικό κλίμα ΧΩΡΙΣ έξοδα εγκατάστασης! Εγκαταστήστε μόνοι σας το φορητό κλιματιστικό σας!
Πώς; Προσαρμόστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαέρωσης στην μονάδα για την εξαγωγή του θερμού αέρα.
Χρησιμοποιήστε το ειδικό προσαρμοζόμενο εξάρτημα που εμποδίζει την εισροή θερμού αέρα στο χώρο σας
και επιτρέπει την προσαρμογή της φυσούνας του σωλήνα σε οποιοδήποτε παράθυρο ,μπαλκονόπορτα ή παράθυρο οροφής.

Πρακτικά οφέλη:
 Κλιματιστικό 4 σε 1: ψύξη, θέρμανση, αφύγρανση, καθαρισμός αέρα
 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ψύξης Α και θέρμανσης Α+ !
 Κατάλληλο για δωμάτια max έως 46μ²
 Ηλεκτρονικός ψηφιακός θερμοστάτης και πίνακας ελέγχου
 Προγραμματιζόμενη λειτουργία χρονοδιακόπτη 24 ωρών
 Νυχτερινή λειτουργία -2°C σε 1,5 ώρες με διάρκεια 7 ωρών. Εδώ λειτουργεί max στα 54,4 dB
 Λειτουργία Swing / (κατεύθυνση ροής αέρα για τη βέλτιστη κατανομή του)
 Τηλεχειριστήριο IR
 Τρία στάδια ανεμιστήρα
 Αφαιρούμενο/πλενόμενο φίλτρο αέρα
 2 επίπεδα αερισμού
 Πρακτική οθόνη Led

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ικανότητα ψύξης / θέρμανσης
Ικανότητα αφύγρανσης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας
Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας

3,5 kW / 2,9 kW
Max 3,25 λίτρα/ώρα
7 °C – 35 °C
17 °C – 35 °C
420

Maximum ροή αέρα
Ηλεκτρική σύνδεση
Μήκος καλωδίου (παρέχεται με φις σούκο)
Κατανάλωση ισχύος / Ονομαστική τιμή ρεύματος
Επίπεδο θορύβου κατά EN ISO3745:2012/ στο 1μ.
Ψυκτικό υγρό (φιλικό προς το περιβάλλον)
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) -- Βάρος
Ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους και άλλα αντικείμενα
Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού
Εγγύηση
Κεντρική διάθεση: ΓΕΝΕΜ - Δοϊράνης 118, Καλλιθέα

1/N/P 230V/50 Hz
1,8 μ.
1,6 kW / 8 A
64 dB (A) / 54,5 dB (A)
R290A/230 γρ.
786 x 460 x 395 mm -- 34 κιλά
50 cm
1,5 m / Ø 150 mm
2ετής

Τηλ. Κέντρο: 210-9596470
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418€ + ΦΠΑ
Το κλιματιστικό 3 σε 1 PAC 2610 E θέτει πρότυπα στο σχεδιασμό και στις επιδόσεις !
Φορητό κλιματιστικό TROTEC PAC 2610 E της TROTEC Γερμανίας

Ψύξη, αφύγρανση και ανανέωση του αέρα του χώρου σας με το PAC 2610 E
Μεταφερόμενο με κομψό και λεπτομερή σχεδιασμό
Με το PAC 2610 E εξοικονομείτε πραγματικά χώρο. Χάρη στην υπερσύγχρονη κατασκευή του και στον κομψό
σχεδιασμό του, το κλιματιστικό βρίσκει τη θέση του ακόμη και στο μικρότερο χώρο.
Με μέγιστη ικανότητα ψύξης 2,6 kW, το PAC 2610 E δροσίζει αισθητά γρήγορα χώρους μεγέθους έως και 34m2 .
Το κλιματιστικό μπορεί να μεταφέρεται γρήγορα και εύκολα μεταξύ διαφορετικών θέσεων, χάρη στην ευελιξία που παρέχει
ο σχεδιασμός του, την λαβή στην εσωτερική εσοχή του και τους προσαρτημένους κύλινδρους μεταφοράς του.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει είτε μέσω του πίνακα έλεγχου στο πάνω μέρος της συσκευής είτε μέσω του
παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου υπερύθρων. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν είναι απαραίτητο, το σύστημα κλιματισμού
έχει μια ειδική θήκη, όπου μπορεί να αποθηκεύεται.
Εκτός από τη λειτουργία ψύξης η μονάδα διαθέτει επίσης λειτουργία εξαερισμού και αφύγρανσης.
Με το πάτημα ενός κουμπιού, το κλιματιστικό PAC 2610 E μετατρέπεται σε ένα ισχυρό αφυγραντήρα αέρα με μέγιστη ικανότητα
αφύγρανσης 1,4 λίτρα ανά ώρα.

Επιπλέον, το σύστημα κλιματισμού θα σας εκπλήξει ευχάριστα με τις πολυάριθμες λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά
του, όπως το χρονοδιακόπτη ,τη λειτουργία Sleep, ένα φιλικό προς το περιβάλλον αφαιρούμενο και καθαριζόμενο
φίλτρο αέρα και την ρυθμιζόμενη κατεύθυνση ροής αέρα για τη βέλτιστη κατανομή του.
Ιδανικό κλίμα ΧΩΡΙΣ έξοδα εγκατάστασης! Εγκαταστήστε μόνοι σας το φορητό κλιματιστικό PAC 2610 E !
Πώς; Προσαρμόστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαέρωσης στην μονάδα για την έξοδο του θερμού αέρα.
Χρησιμοποιήστε το ειδικό προσαρμοζόμενο εξάρτημα που εμποδίζει την εισροή θερμού αέρα στο χώρο σας και επιτρέπει την
προσαρμογή της φυσούνας του σωλήνα σε οποιοδήποτε παράθυρο , μπαλκονόπορτα ή παράθυρο οροφής.
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά:
Κλιματιστικό 3 σε 1: ψύξη, εξαερισμός, αφύγρανση
 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Α

 Αφαιρούμενο φίλτρο αέρα

 Πίνακας ελέγχου για εύκολη ρύθμιση

Οθόνη θερμοκρασίας και ρύθμισης

Ρυθμιζόμενη κατεύθυνση ροής αέρα για τη βέλτιστη κατανομή
Προγραμματιζόμενη λειτουργία χρονοδιακόπτη
Τηλεχειριστήριο IR
Aνεμιστήρας 3 ταχυτήτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόδοση ψύξης
Ικανότητα αφύγρανσης max
Θερμοκρασία περιβάλλοντος λειτουργίας
Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας
Maximum ροή αέρα
Ηλεκτρική σύνδεση
Ονομαστική τιμή ρεύματος
Κατανάλωση ισχύος
Επίπεδο θορύβου max
Ψυκτικό υγρό - Ποσότητα
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) - Βάρος
Ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους και άλλα αντικείμενα
Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού
Εγγύηση
Κεντρική διάθεση: ΓΕΝΕΜ - Δοϊράνης 118, Καλλιθέα

2,6 kW/9000 Btu
34 λίτρα/24ωρο
16 °C – 35 °C
16 °C – 30 °C
330 m3 /h
1/N/P 220V-240 V/50 Hz
5,3 A
1,0 kW
64 Db (A)
R32 - 350 γραμμάρια
770 x 380 x 370 mm - 27,5 κιλά
30 cm
1,5 m / Ø 150 mm
2ετής

Τηλ. Κέντρο: 210-9596470
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418€ + ΦΠΑ
Το κλιματιστικό 3 σε 1 PAC 2610 S θέτει πρότυπα στο σχεδιασμό και στις επιδόσεις !
Φορητό κλιματιστικό TROTEC PAC 2610 S της TROTEC Γερμανίας

Ψύξτε, αφυγράνετε και ανανεώστε τον αέρα του χώρου σας με το PAC 2610 S
Μεταφερόμενο με κομψό και λεπτομερή σχεδιασμό
Με το PAC 2610 S εξοικονομείτε πραγματικά χώρο. Χάρη στην υπερσύγχρονη κατασκευή του και στον κομψό
σχεδιασμό του, το κλιματιστικό βρίσκει τη θέση του ακόμη και στο μικρότερο χώρο.
Με μέγιστη ικανότητα ψύξης 2,6 kW, το PAC 2610 S δροσίζει αισθητά γρήγορα χώρους μεγέθους έως και 34m2 .
Το κλιματιστικό μπορεί να μεταφέρεται γρήγορα και εύκολα μεταξύ διαφορετικών θέσεων, χάρη στην ευελιξία που παρέχει ο
σχεδιασμός του, την λαβή στην εσωτερική εσοχή του και τους προσαρτημένους κύλινδρους μεταφοράς του.

Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει είτε μέσω του πίνακα έλεγχου στο πάνω μέρος της συσκευής είτε μέσω του
παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου υπερύθρων.
Εκτός από τη λειτουργία ψύξης η μονάδα διαθέτει επίσης λειτουργία εξαερισμού και αφύγρανσης.
Με το πάτημα ενός κουμπιού, το κλιματιστικό PAC 2610 S μετατρέπεται σε ένα ισχυρό αφυγραντήρα αέρα με μέγιστη ικανότητα
αφύγρανσης 20 λίτρα ανά 24ωρο.

Επιπλέον, το σύστημα κλιματισμού θα σας εκπλήξει ευχάριστα με τις πολυάριθμες λειτουργίες και τα
χαρακτηριστικά του, όπως το χρονοδιακόπτη ,τη λειτουργία Sleep, ένα φιλικό προς το περιβάλλον αφαιρούμενο
και καθαριζόμενο φίλτρο αέρα και την ρυθμιζόμενη κατεύθυνση ροής αέρα για τη βέλτιστη κατανομή του.
Ιδανικό κλίμα ΧΩΡΙΣ έξοδα εγκατάστασης! Εγκαταστήστε μόνοι σας το φορητό κλιματιστικό PAC 2610 S !
Πώς; Προσαρμόστε τον εύκαμπτο σωλήνα εξαέρωσης στην μονάδα για την έξοδο του θερμού αέρα.
Χρησιμοποιήστε το ειδικό προσαρμοζόμενο εξάρτημα που εμποδίζει την εισροή θερμού αέρα στο χώρο σας και επιτρέπει
την προσαρμογή της φυσούνας του σωλήνα σε οποιοδήποτε παράθυρο , μπαλκονόπορτα ή παράθυρο οροφής.
Λειτουργικά Χαρακτηριστικά:
Κλιματιστικό 3 σε 1: ψύξη, εξαερισμός, αφύγρανση
 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Α

 Αφαιρούμενο φίλτρο αέρα

 Πίνακας ελέγχου για εύκολη ρύθμιση

Οθόνη θερμοκρασίας και ρύθμισης

Ρυθμιζόμενη κατεύθυνση ροής αέρα για τη βέλτιστη κατανομή
Προγραμματιζόμενη λειτουργία χρονοδιακόπτη
Τηλεχειριστήριο IR
Aνεμιστήρας 2 ταχυτήτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Απόδοση ψύξης
Ικανότητα αφύγρανσης max
Θερμοκρασία λειτουργίας περιβάλλοντος
Ρύθμιση εύρους θερμοκρασίας
Maximum ροή αέρα
Ηλεκτρική σύνδεση
Ονομαστική τιμή ρεύματος
Κατανάλωση ισχύος
Επίπεδο θορύβου max - Ελάχιστο στο 1m
Ψυκτικό υγρό - Ποσότητα
Διαστάσεις (Υ x Π x Β) - Βάρος
Ελάχιστες αποστάσεις από τοίχους και άλλα αντικείμενα
Εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού
Εγγύηση
Κεντρική διάθεση: ΓΕΝΕΜ - Δοϊράνης 118, Καλλιθέα

2,6 kW/9000 Btu
20 λίτρα/24ωρο
17 °C – 35 °C
16 °C – 31 °C
320 m3 /h
1/N/P 220V-240 V/50 Hz
3,5 A
1,0 kW
65 dB (A) – 53 dB (Α)
R290 - 160 γραμμάρια
700 x 320 x 300 mm - 19 κιλά
30 cm
1,5 m / Ø 150 mm
2ετής
Τηλ. Κέντρο: 210-9596470
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ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Μοντέλο

TVE
25 S

TVM
20D

TVM
17/18

Δαπέδου &
τοίχου

Δαπέδου &
τοίχου

6,56

5,14

2,30

2,30

2,30

Σκάλες ταχύτητας

3

3

3

3

3

Διάμετρος πτερυγίων cm

50

45

40

40

40

Αριθμός πτερυγίων

3

3

3

3

3

Σκάλα High [rpm] 3

1200

1300

Σκάλα Middle [rpm] 2

1050

1150

Σκάλα Low [rpm] 1

900

900

V

V

40

40

Ποσότητα αέρα Max. [m³/h]

Μοτέρ υψηλής αντοχής με
χάλκινη περιέλιξη

TVE
15S/17 S

Δαπέδου
Δαπέδου
105-122 cm 110-130 cm

TVE
15/17
Γραφείου/
Δαπέδου

Ηλεκτρικές τιμές & σύνδεση
Ηλεκτρική Παροχή
Ισχύς [W]
Φις - Καλώδιο

220 - 240 V/50 Hz
120

100

Σούκο- 1,5μ

Σούκο- 1,5μ

40
Απλό- 1,8μ

Απλό- 1,5μ Απλό- 1,8μ

Επίπεδο θορύβου [dB(A)]
Σκάλα Max. & στο 1 m

65

65

57

57

57

Ρύθμιση κλίσης [°]

360

110

30

30

30

Περιστροφή δεξιά / αριστερά

-

-

80

80

80

Φορητότητα: Πόδια & χερούλι

V

V

V

V

V

58,5 - 57,520,5

53,5 - 54
-18

122 - 72

130-43,5

62-43-28

5

4,5

3

5

2,5

Διαστάσεις [cm] Y-Π-Β
Βάρος [kg]
Τηλεχειρισμός

V

Χρονοδιακόπτης
Επίτοιχος ή Οροφής
Με extra βάσεις στήριξης
Προστασία
Χρώμα

Κεντρική διάθεση ΓΕΝΕΜ
Δοϊράνης 118 Καλλιθέα
Τηλ.κέντρο: 210-9596470

Κλείσιμο
V

V

IP 20

IP 20
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ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ TVM 20D
Δαπέδου ή τοίχου / οροφής
με τις extra βάσεις

129€ + ΦΠΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ (2 χρώματα)
TVM 18 Ασημί
75€ + ΦΠΑ
TVM 17 Χαλκός

99€ + ΦΠΑ

Δαπέδου ή τοίχου / οροφής
με τις extra βάσεις

TVE 15 S
ΛΕΥΚΟ

TVE 25 S ΛΕΥΚΟ

51€ + ΦΠΑ

ΔΑΠΕΔΟΥ
Με τηλεχειρισμό

---------------TVE 17 S
ΜΑΥΡΟ
55€ + ΦΠΑ

75€ + ΦΠΑ

ΔΑΠΕΔΟΥ

Μεταλλικές βάσεις τοίχου/οροφής
για την επαγγελματική σειρά TVM.

TVE 15 ΛΕΥΚΟ

51€ + ΦΠΑ
-------------------------------------------------------------

TVE 17 ΜΑΥΡΟ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ / ΔΑΠΕΔΟΥ

55€ + ΦΠΑ

37€ + ΦΠΑ

2 τμχ
6

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ TVE 1 ΓΡΑΦΕΙΟΥ με USB
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 6 ΖΩΗΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ:
ΚΙΤΡΙΝΟ 13501 Υ - ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 13501 0
ΡΟΖ 13501 P
- ΜΠΛΕ 13501 Β
ΠΡΑΣΙΝΟ 13501 L - ΓΚΡΙ 13501 G

15€ + ΦΠΑ

Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης της κεφαλής μέχρι 360 °.
Διάμετρος πτερυγίων 10 cm
Ήσυχη λειτουργία - Εύκολη μεταφορά
Μόνο 2,5 Watt !
Τα τεχνικά δεδομένα του TVE 1:
Aριθμός λεπίδων ανεμιστήρα: 4
Τροφοδοσία: 220-240 V / 50 Hz
Μήκος καλωδίου : 1m
Μέγιστο επίπεδο θορύβου 1 m: 41 dB (A)
Διαστάσεις (mm): Υ150-Π145-Β90 Βάρος : 0,2 kg

Aircooler PAE 21 & Υγραντήρας , καθαριστής /ανανεωτής αέρα.
1 ΣΥΣΚΕΥΗ με 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
ΨΥΞΗ - ΥΓΡΑΝΣΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ /ΑΝΑΝΕΩΣΗ



128€ + ΦΠΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΨΥΞΗ με εξάτμιση Aircooler PAE 21
Στις ζεστές καλοκαιρινές μέρες στο γραφείο ή στο σπίτι προσφέρει ένα
ευχάριστο δροσερό κλίμα.
Επιπλέον χάρη στα ενσωματωμένα ειδικά φίλτρα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ολόκληρο το χρόνο για να φρεσκάρει τον αέρα.
Ανεμιστήρας 3 ταχυτήτων με ή χωρίς κίνηση περσίδων.
Το PAE 21 είναι εξοπλισμένο με μια μεγάλη δεξαμενή νερού 5,6 λίτρων,
η οποία ακόμη και σε συνεχή λειτουργία πρέπει να γεμίζει μόνο μία
φορά την ημέρα με κρύο νερό.
Αν θέλετε να είναι πιο δροσερό, μπορείτε να προσθέσετε πάγο ή παγοκύστες.
1 ΣΥΣΚΕΥΗ, 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: ΨΥΞΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΥΓΡΑΝΣΗ
Παρά την ισχυρή ροή του αέρα, η συσκευή καταναλώνει μόνο 50 watts , καθιστώντας την εξαιρετικά
αποδοτική και οικονομική. Σε αντίθεση με τα συμβατικά κλιματιστικά, δεν απαιτεί χημικά ψυκτικά μέσα
και δεν υπόκειται σε περιορισμούς εγκατάστασης.
Αντίθετα, με τους τροχούς μεταφοράς και την εργονομική χειρολαβή, μπορείτε γρήγορα και άνετα να
τον μετακινήσετε σχεδόν σε όλους τους χώρους ενώ διαθέτει και φρένο στάθμευσης.
Πώς λειτουργεί η ψύξη: Κατά τη διάρκεια της ψύξης αέρα, ενεργοποιείται επιπλέον μια αντλία, η οποία
διανέμει το γεμάτο νερό πάνω από το φίλτρο με κηρήθρα, προκειμένου να ψύξει τον ζεστό αέρα στο
φίλτρο εξάτμισης και να εκτοξευθεί ξανά μέσω του ανεμιστήρα ως ψυχρότερος.
Υγραντήρας/Εξαερισμός: Χάρη στο φίλτρο αέρα και στο φίλτρο εξάτμισης με κηρήθρα, ο αέρας
φιλτράρεται και υγραίνεται. Η λειτουργία swing-κίνησης περσίδων μπορεί να ενεργοποιηθεί.
Πλεονεκτήματα χρήσης: Απόδοση και οικονομία για όλο το χρόνο:
Aircooler το καλοκαίρι, υγραντήρας το χειμώνα
Τα τεχνικά δεδομένα του Arcooler PAE 21:
Ποσότητα αέρα max: 276 m³/h - Ταχύτητα εξόδου αέρα: 5 m/s - Ταχύτητες ανεμιστήρα: 3
Απόδοση εξάτμισης max [l/h] 0,8 (20 λίτρα/24h) - Ψυκτικό μέσο: Αέρας
Δοχείο νερού: 5,6 λίτρων - Σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο: 220 – 240 V/50 Hz - Iσχύς: 50 W
Φις σύνδεσης CEE 7/16 (Σούκο) - Μήκος καλωδίου 1,8 μ
Τιμές ήχου – Απόσταση 1 m – max 60dB(A)] Σχεδόν αθόρυβη λειτουργία
Διαστάσεις (χωρίς συσκευασία) [mm]: Μήκος 290 - Πλάτος 260 - Ύψος 700 - Βάρος 6,5 κιλά
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FIORD - ΨΥΚΤΗΣ για ΚΡΥΟ νερό & ΖΕΣΤΟ νερό με Φίλτρο νερού- DISPENSER παροχής

FIORD SMART F3
Ισπανία

Black & White

Συνδέεται στην παροχή του νερού
και δεν χρειάζεται μπουκάλα νερού

ΓΕΝΕΜ Ελλάδα

Ο Ψύκτης/διανομέας νερού FIORD Smart F3 κρύου/ ζεστού νερού, έχει ένα πολύ κομψό και μοντέρνο
σχεδιασμό, για να χρησιμοποιηθεί σε γραφεία, εμπορικά κέντρα, σχολεία και άλλους δημόσιους χώρους.
Κατασκευάζεται με τα υψηλότερα standard ποιότητας και με μεταλλικό περίβλημα και άσπρο/μαύρο ABS.
Διαθέτει βρυσάκια για Κρύο και Ζεστό νερό.
Η δεξαμενή και τα σωληνάκια είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.
Εύκολο άνοιγμα μπροστινής πόρτας καμπίνας. Αφαιρούμενος δίσκος για καθαρισμό και απολύμανση.
Σύστημα ασφαλείας για παιδιά στη βρύση του ζεστού νερού.
Αθόρυβος συμπιεστής DANFU.
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Μοντέλο: Διανομέας νερού (Dispenser – Ψύκτης) FIORD SMART F3 με φίλτρα νερού
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ: Ανοξείδωτος χάλυβας 304 0,5 mm
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ: 3 L
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ: 2,6 L
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ: R134a 40 – 45gr
ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ: 100 W
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ: 500 W
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ: < 10°C 2 λίτρα / ώρα
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: > 90°C 5 λίτρα / ώρα
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ: 5 - 10 °C
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΝΕΡΟΥ: ΝΑΙ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ: 85 - 98 °C
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΝΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ: ΝΑΙ
ΤΑΣΗ: 220-240V
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ & ABS Ασπρό/μαυρο
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 38 x 29 x 114 cm
ΒΑΡΟΣ: 19 Kg

?

Το εμφιαλωμένο νερό αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την υγεία;
Τα πλαστικά μπουκάλια του εμφιαλωμένου νερού θέτουν σε σημαντικό κίνδυνο την υγεία σας και των
αγαπημένων σας αλλά παράλληλα και στο περιβάλλον. Το πλαστικό αυτό περιέχει μια χημική ουσία που
ονομάζεται δισφαινόλη η οποία έχει αναφερθεί ότι προκαλεί προβλήματα υγείας, όπως δυσκολίες μάθησης
στα παιδιά, παχυσαρκία, δομική βλάβη στον εγκέφαλο, ακόμη και πρόωρη εφηβεία. Επιπλέον, όταν αυτά τα
μπουκάλια θερμαίνονται (κάτω από τον καυτό ήλιο) απελευθερώνουν χημικές ουσίες στο νερό που
προκαλούν ορμονική ανισορροπία. Εκτός από τους κινδύνους που ενέχουν τα επιβλαβή συστατικά των
δοχείων εμφιαλωμένου νερού, το νερό σε αυτά τα μπουκάλια δεν παρέχει 100% εγγύηση ότι θα είναι
καθαρό. Διάφορες μελέτες κατά καιρούς, δείχνουν πως σε διάφορα δείγματα περιέχονται προσμείξεις. Με
γεγονότα όπως αυτά, η παραμονή μακριά από το εμφιαλωμένο νερό φαίνεται να είναι μια ιδανική επιλογή.

Το εμφιαλωμένο νερό είναι ακριβό ;
Εάν λάβετε υπόψη το τεράστιο κόστος της παραγωγής, της μεταφοράς, του χειρισμού των πλαστικών φιαλών
θα διαπιστώσετε ότι το εμφιαλωμένο νερό που αγοράζετε είναι αρκετά ακριβό για την ποσότητά του .
Μελέτες υποδεικνύουν ότι το εμφιαλωμένο νερό είναι τουλάχιστον 2000 φορές πιο δαπανηρό από το νερό
της βρύσης και 200 φορές από των φίλτρων.
Έτσι, χρησιμοποιώντας το νερό της βρύσης μέσω φίτλρων αντί για το εμφιαλωμένο νερό, εξοικονομείτε μόνο
χρήματα αλλά και προστατεύετε το περιβάλλον.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ: ΓΕΝΕΜ – Δοϊράνης 118 Καλλιθέα – Τηλ.κέντρο 210-9596470 www.genem.eu
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FIORD - ΨΥΚΤΗΣ για ΚΡΥΟ νερό & ΖΕΣΤΟ νερό με Φίλτρο νερού- DISPENSER παροχής

648€ + ΦΠΑ

ΤΕΡΜΑ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

Stop it !
Ποιοτικό καθαρό νερό χωρίς πλαστικά μπουκάλια
για οικιακή και επαγγελματική εφαρμογή
ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ

υ

Με ενσωματωμένα φίλτρα για καθαρό νερό χωρίς χλώριο, δυσάρρεστες
γεύσεις & οσμές, χημικά, χώματα, σκουριά, θολότητα.....

9

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΟΔΑΣ - CO2

Συσκευή BRIO, Ιταλικής προέλευσης, παρασκευής Σόδας και Αναψυκτικών.
Η συσκευασία περιέχει τη συσκευή, μια πλαστική φιάλη 1 lt και μια φιάλη
αερίου CO2.
Η BRIO είναι πολύ απλή και εύκολη για την παρασκευή Σόδας και Αναψυκτικών.
Και όχι μόνο !!!
Βάλτε φυσαλίδες σε οποιοδήποτε ρόφημα επιθυμείτε, π.χ. κάντε το κρασί σας
σαμπανιζέ.
Συνδυάστε το με χυμούς και παρασκευάστε εύκολα, γρήγορα, υγιεινά, και
προπάντων πολύ οικονομικά, δεκάδες γεύσεις αναψυκτικών !!!
ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΑΠΛΟ OIKONOMIKO
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΙΔΙΩΤΕΣ !
Ιδανικό για Καφετέριες, Ξενοδοχεία, Beach-Bar,
αλλά και για το Σπίτι.
Δεν απαιτείται τεχνική εγκατάσταση.
Δεν απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια.
Είναι μικρό σε μέγεθος, μπορεί να τοποθετηθεί
στον πάγκο τις κουζίνας ή τον πάγκο του μπαρ
και να μετακινηθεί ανά πάσα στιγμή όπου αλλού
χρειαστεί, χωρίς τεχνικές επεμβάσεις.
Παρέχει 60 λίτ. αναψυκτικού με κάθε φιάλη CO2.
Η φιάλη ανθρακικού αλλάζει πολύ εύκολα,
ακίνδυνα και γρήγορα.
Είναι οικολογικό διότι δεν έχει απορρίμματα από
κουτάκια αλουμινίου και πλαστικά μπουκάλια.

Εξασφαλίζει μεγάλη
οικονομία για τους
επαγγελματίες & τους
οικογενειάρχες, ως προς το
κόστος, αλλά και τους
αποθηκευτικούς χώρους.
Μπορείτε να παραγγείλετε και extra πλαστική φιάλη, χωρητικότητας 1 λίτρου για
να έχετε έτοιμη περισσότερη σόδα, ώστε να μη χρειαστεί να φτιάξετε την
τελευταία στιγμή.
Extra φιάλη νερού: 12€ + Φ.Π.Α.
Επαναγέμισμα κενής φιάλης αερίου 15 € + Φ.Π.Α.
Extra γεμάτη φιάλη αερίου: 53€ + Φ.Π.Α.

Συσκευή: 109€ + ΦΠΑ
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