
מזגן עילי - סדרת

תכונות:
 • דירוג אנרגטי A • עיצוב נקי ומודרני • טיימר הדלקה וכיבוי • כפתור לפעולה שקטה • פיזור אוויר למרחק גדול עד 15 מ'

• פעולה פנימית וחיצונית שקטה במיוחד • מצב ייבוש לגריעת לחות בקיץ • תצוגת LED אפשרות לביטול התצוגה • פילטר 
 Auto • שליטה מרחוק במזגן באמצעות הסמארטפון – WIFI מסנן( משופר – לאוויר נקי יותר מחלקיקים ואבק • אפליקציית(
Restart – חוזר באופן אוטומטי לפעולת המזגן לאחר הפסקת חשמל • אפשרות ניקוז המים משני צידי המאייד • ציפוי מיוחד 
המונע סימני ידים וקל לשטיפה וניקוי • מצב אוטומטי – החלפה אוטומטית מקירור לחימום בהתאם לתנאי הטמפרטורה 
בחדר • ציפוי הידרופילי למניעת קורוזיה, המשפר משמעותית את ביצועי המזגן ועמידותו לאורך זמן • כפתור לניקוי 
עצמי ע"י לחיצה בשלט CLEAN תהליך של 20-30 דקות בו מתבצע ניקוי וחיטוי סוללת המאייד לאוויר צח ונקי מחיידקים 
 ובקטריות • פונקציית אבחון עצמי וחיווי תקלות • מצב טורבו לקירור או חימום מהיר של החלל • פילטר אנטי בקטריאלי

• פונקציה נגד בקטריות חיידקים ופטריות • קירור וחימום מהיר, קירור ב – 30 שניות וחימום ב – 60 שניות.

Peak WiFi
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מחיר
פרופורמה

PEAK 12A4.103831/4" - 3/8"10,1349,734₪ 1,839₪ 1,990

PEAK 15A4.093831/4" - 1/2"12,27611,806₪ 2,069₪ 2,300

PEAK 18A3.925591/4" - 1/2"15,51815,218₪ 3,333₪ 3,500

PEAK 25A4.087061/4" - 1/2"19,79019,107₪  3,793₪ 3,990

PEAK 32A3.957363/8" - 5/8"25,59023,918₪ 5,287₪ 5,500

דגם

הזנת חשמלמשקלמידות ע/ר/ג

יח' יח' חיצוניתיח' פנימית
פנימית

יח' 
כבל תקשורתמאמ"תהזנההזנהחיצונית

חיצונית/]V~,Hz,Ph[]ק"ג[]מ"מ[
]גידיים x מ"מר[]אמפר[פנימית

PEAK 12296 / 881 / 205545 / 720 / 2559.530.5220-240V/ 1Ph/ 50Hz10פנימיתA5x1.0

PEAK 15296 / 881 / 205545 / 720 / 2559.533.5220-240V/ 1Ph/ 50Hz10פנימיתA5x1.0

PEAK 18316 / 997 / 227525 / 795 / 2901137220-240V/ 1Ph/ 50Hz10פנימיתA3x1.5 + 2x0.75

PEAK 25330 / 1,132 / 332655 / 825 / 3101647220-240V/ 1Ph/ 50Hz16פנימיתA3x1.5 + 2x0.75

PEAK 32330 / 1,132 / 332975 / 803 / 3901862220-240V/ 1Ph/ 50Hz16פנימיתA3x2.5 + 3x0.75


