
20 ft = 207
40 ft = 426
40 HQ = 527

42.8 x 32.8 x 94 cm

9.5 kg

Hladilci zraka 

Qlima

LK 2100 Touch

Bela

8713508784472

W 130

m³ 100

m³/h 1200

l/24h 50,4

l 12

dB(A) 50

3

elektronsko

m 1,65

mm 380 x 300 x 900

kg 8,5

let 2

     

LK 2100 Touch Hladilec zraka

Podatkovni list izdelka  
Skupina izdelkov

Blagovna znamka

Model

Barva

EAN

¹ Le za indikacijo.

Poraba energije

Tehnične karakteristike

Primerno za prostore (maks.)

Pretok zraka (visok)

Zmožnost vlaženja

Velikost vodnega rezervoarja

Nivo pritiska hrupa  - 1m maks.  

Število hitrosti ventilatorja

Upravljanje

Dolžina kabla

Dimenzije ( š x g x v )

Neto teža

Garancija

Hladilec zraka, daljinski upravljalec, navodila za uporabo

Obseg dobave

Dodatki (niso priloženi)
Opis EAN

Š x G x V =

Bruto teža



   

   

        

LK 2100 Touch

Daljinsko upravljanje

3 hitrosti ventilatorja

Časovnik

Horizontalno premične lopute

Enostavno premičen

Nočno delovanje

Značilnosti

4 funkcije v 1 napravi: Večfunkcijska naprava s hlajenjem, ventiliranjem, 
vlaženjem in čiščenjem zraka.

Časovnik: Čas delovanja je lahko programiran. Naprava se po poteku 
nastavljenega časa samodejno ugasne.

Daljinski upravljalec: Napravo lahko krmilite s pomočjo daljinskega upravljalca.
Med napravo in  daljinskim upravljalcem ne sme biti ovir.

Razporeditev svežega zraka: Sveži zrak se s pomočjo ventilatorja širi po 
prostoru. 

Hitrosti vrtenja ventilatorja: Izbirate lahko med počasnim, srednje hitrim ali 
hitrim vrtenjem ventilatorja.

Nihanje loput: Aktivirate lahko samodejno osciliranje vertikalnih loput.

Velik vodni rezervoar: Velik, 7-litrski rezervoar omogoča dogo neprekinjeno 
delovanje.

Enostavno premičen: Zaradi kolesc  je hladilec zraka enostavno premičen.

Hladilec zraka 

Osvežilec zraka: Možno je izbirati med dvema opcijama: – 1 Naprava v prostor 
razporeja fino vodno meglico. Da se v rezervoarju ne bi nabirale bakterije, vodo 
v rezervoarju menjajte na vsaj 2 dni. - 2 Naprava v prostor ventilira le sveži zrak.

Tiho delovanje: Le 50 dB pri ventiliranju od običajnega 4x večjega zračnega 
toka. 

Varčevanje z energijo: Zaradi inovativnega črpalnega sistema naprava porabi 
manj od povprečja podobnih naprav. 

Barvna embalaža: Naprava in sestavni deli so dobavljeni v barvni embalaži s 
prikazom načina uporabe in informacijami v različnih jezikih.


