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3 σε 1: Ψύξη, αφύγρανση, ανεμιστήρας
Λειτουργικός και συμπαγής σχεδιασμός
Λευκό φινίρισμα
Σχεδιασμός διπλού κινητήρα και διπλό σύστημα ανταλλαγής θερμότητας.    
Κάθετα ρυθμιζόμενη εξαγωγή αέρα
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με οθόνη LED
Πολυλειτουργικό τηλεχειριστήριο φιλικό προς το χρήστη
Προγραμματιζόμενος χρονοδιακόπτης (0-24 ώρες)
Ανεμιστήρας 2 ταχυτήτων
Πλενόμενο διπλό φίλτρο για μέγιστο βαθμό ιονισμού του αέρα
Αυτόματη συμπύκνωση συμπυκνωμάτων (λειτουργία ψύξης)
Βέλτιστη απόδοση ψύξης λόγω ανάκτησης συμπυκνωμάτων
Δυνατότητα συνεχούς αποχέτευσης (λειτουργία αφύγρανσης)
Ένδειξη πλήρωσης δοχείου συμπυκνωμάτων
Λειτουργία αυτοδιάγνωσης σφαλμάτων
Λειτουργία “Memory”: αυτόματη εκκίνηση και διατήρηση των ρυθμίσεων 
μετά από διακοπή ρεύματος
Εύκολη μεταφορά, διαθέτει χειρολαβές και ροδάκια
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3 in 1: Cooling, Dehumidification, Fan
Functional and compact design
White finishing
Double engine design and double heat exchange system
Vertically adjustable air extraction
Digital control panel with LED display
User-friendly multi-functional remote control
Programmable timer (0-24 hours)
2-speed fan
Washable double filter for maximum degree of ionization
Automatic vaporization of condensate (Cooling Mode)
Optimum cooling efficiency due to condensate recovery
Possibility of continuous drainage (dehumidification function)
Water tank full indicator
Self-diagnosis function
“Memory” function: automatic startup and maintenance 
of the settings after a power failure
Easy to transport, with side-handles and wheels

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Technical characteristics

Τεχνικές 
προδιαγραφές
Technical 
specifications

ECO

Α

ERP

MEMORY
TIMER

ON / OFF
REMOTE
CONTROL

R290

TANK
0.5L

MM/units

Ψυκτική απόδοση/ Cooling capacity kW 2.05

EER  2.61

Ενεργειακή κλάση/Energy class  A

Ικανότητα αφύγρανσης/ Dehumidification capacity Lt/Day 21

Ταχύτητες ανεμιστήρα/Fan speeds Νο. 2

Ψυκτικό μέσο/Refrigerant  R290

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος/ Power supply V/F/HZ 230/1/50

Κλάση προστασίας/ Resistance class  IP 20

Πλήρωση ψυκτικού μέσου / Refrigerant charge gr 140

Κατανάλωση / Input power W 785

Καθαρό βάρος/ Net weight Kg 18

Διαστάσεις (Υ/Μ/Β) / Net dimensions (H/W/D) mm 680/330/280

Drain valve 
(tube not included)

Remote control
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OIKONOMOU Z. KOSTAS 
ΗEATING -  AIR CONDITIONING - SOLAR THERMAL MANUFACTURER

6, ITHOMIS STR. GR-15231 ATHENS GREECE
TEL. (+30) 2106715510 - (+30) 2117007270 / FAX (+30) 2106542877 

Whatsapp/WeChat: (+30) 6940889459
Head office 150,XANTHIPPOU STR. GR-15669 ATHENS GREECE


