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HŰTÉSI-FŰTÉSI MEGOLDÁS
EGÉSZ ÉVBEN

MIÉRT ÉRDEMES  H D  M A X I M U S  K L Í M ÁT  VÁLASZTANIA?H D  M A X I M U S  K L Í M ÁT

Telefonos applikáció segítségével WIFI-n keresz-
tül vezérelheti készülékét, hogy mire hazaér a kí-
vánt hőmérséklet fogadja.  

Széles működési tartomány (A berendezések 
-15 és 46°C közötti külső hőmérséklet esetén 
használhatók hűtésre, -15 és +24°C között pedig 
fűtésre.)

Kedvező ár, kiváló ár-érték arány.

A család szokásai és a lakás mérete alapján tud 
választani kétféle teljesítményű készülék között.
 
A beépített extra funkcióknak köszönhetően ma-
ximális kényelmet biztosít.

H D  M A X I M U S  SOROZAT

TÍPUS HDWI-MAXIMUS-95C
HDOI-MAXIMUS-95C

HDWI-MAXIMUS-125C
HDOI-MAXIMUS-125C

HDWI-MAXIMUS-185C
HDOI-MAXIMUS-185C

HDWI-MAXIMUS-245C
HDOI-MAXIMUS-245C

HŰTŐKÖZEG TÍPUSA R32 R32 R32 R32

HŰTŐTELJESÍTMÉNY 2500 (1500~3200) W 3500 (1600~3950) W 5100 (1700~5800) W 7000 (2500~7800) W

FŰTŐTELJESÍTMÉNY 2500 (1480~3350) W 3600 (1550~4250) W 5100 (1650~6000) W 7000 (2300~8100) W

HŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY A++ A++ A++ A++

FŰTÉSI ENERGIAOSZTÁLY A+ A+ A+ A+

MÉRET 
BELTÉRI 780×276×202 780×276×202 950×313×240 1055×313×240

KÜLTÉRI 715×540x235 715×540x235 850x605x295 870x700x310



Biofilter” finomszűrő: kiszűri a mikroszkopikus porrészecskéket és egyéb szennyeződéseket, ártalmatlanítja 
 a baktériumokat és gombákat.
 

Hideg-katalitikus” szagtalanító finomszűrő: kiszűri a levegőből a szagokat, dohányfüstöt, nagy haté-konysággal 
távolítja el a baktériumokat és egyéb mikroorganizmusokat, valamint gátolja azok elszaporodását, terjedését.
 

BLUE FIN” bevonatú hőcserélő: a berendezés hőcserélőjét olyan bevonattal látják el, amely gátolja a gombák és 
baktériumok megtelepedését.

Növelt hatékonyságú porszűrő: az ionizátor negatív ionokat bocsát a légáramba, melyek csökkentik a levegő por-, és 
füsttartalmát, valamint közömbösítik a szagokat.

Időzítő funkció: melynek segítségével előre beállíthatja a klíma ki-, vagy bekapcsolási idejét, ezáltal megaka- 
dályozza a felesleges működést.   
A DC inverteres teljesítményszabályozás magas hatékonyságot tesz lehetővé, így akár évi 40-50%-os energia-megtakarítás 
is elérhető a hagyományos berendezésekhez képest.
 
Éjszakai üzemmód

Telefonos applikáció segítségével WIFI-n keresztül vezérelheti készülékét, hogy mire hazaér a kívánt hőmérséklet 
fogadja.
Melegindítás: fűtő üzemmódban csak akkor kezdi el befújni a készülék a levegőt, ha az már felmelegedett.  
 
A TURBO üzemmód bekapcsolásával a lehető legrövidebb idő alatt éri el a beállított hőmérsékletet, majd magától 
visszaáll normál üzemmódra.
 
Automatikus újraindulás: egy esetleges áramkimaradás után, a berendezés automatikusan újraindul a korábbi 
beállításoknak megfelelően.

„FOLLOW ME” funkció: a kihelyezett hőérzékelés lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített érzékelő 
segítségével pontosan az Ön tartózkodási helyén tudja tartani a kívánt hőmérsékletet.

Az Ön klímatanácsadója:

2018/1

A TÖKÉLETES KÉNYELEMÉRT

ENERGIATAKARÉKOS MŰKÖDÉS

BIZTOSÍTSA  A  TISZTA,  EGÉSZSÉGES  LEVEGŐT  OTTHONÁBAN!


