
 › Отопление или охлаждане на стаята само с натискането на един бутон в Режим 
на висока мощност.

 › Толкова мощен, подаваният въздух достига дори най-отдалечените кътчета на 
стаята.

 › Кажете сбогом на безсънните нощи, благодарение на безшумния режим.

 › Не пилейте енергия. Икономичния режим и Интелигентното око Ви помагат да 
спестите пари и да намалите потреблението на енергия.

 › Wi-Fi адаптерът ви позволява да контролирате климатика от всяка точка и по 
всяко време с вашия смартфон или таблет. И при това е включен безплатно в 
пакета!

Когато големия капацитет срещне ефективността, това е резултатът. 
Перфектната форма за перфектен комфорт.

Стенно 
тяло
FTXS-G
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FTXS-G
Cтенно тяло

Когато големия капацитет срещне 
ефективността, това е резултатът. 
Перфектната форма за перфектен комфорт.

A
Енергийна ефективност 
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Толкова тих, че няма да 
чуете нищо.
Сладки сънища и лека нощ.

Контролирайте чрез 
вашия смартфон от 
всякъде по всяко време.

Без повече студени 
крака и главоболие, само 
перфектно усещане.

Комфорт съобразен за вас, 
всеки час на деня през 
цялата седмица.

Ефективност FTXS + RXS 60G + 60L 71G + 71F8
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 1,7/6,0/6,7 2,3/7,10/8,5
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 1,7/7,0/8,0 2,3/8,20/10,2
Сезонна 
ефективност
(съгласно EN14825) 
 

Охлаждане Енергиен клас A
Проектен капацитет kW 6,00 7,10
SEER 5,58 5,28
Годишен разход на електроенергия kWh 376 471

Отопление
(умерен климат)

Енергиен клас A
Проектен капацитет kW 4,80 6,20
SCOP 3,89 3,81
Годишен разход на електроенергия kWh 1.728 2.276

Вътрешно тяло FTXS 60G FTXS 71G
Корпус Цвят Бял
Размери Тяло В х Ш х Д mm 290x1.050x250
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 45/41/36/33 46/42/37/34
Отопление Високо/Ном./Ниско/Безшумен режим dBA 44/40/35/32 46/42/37/34

Външно тяло RXS 60L 71F8
Размери Тяло В х Ш х Д mm 735x825x300 770x900x320
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско/Безшумен режим dBA 49/46/- 52/-/49
Отопление Високо/Ниско/Безшумен режим dBA 49/46/- 52/-/49

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~46
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -15~18

Тръбни съединения Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Мин. m 30
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Мин. m 20

Ток - 50Hz Максимален ток на предпазителя (MFA) A 20 -
Хладилен агент Тип/Зареждане/TCO2/GWP R-410A / 1,5 / 3,1 / 2.087,5 R-410A / 2,3 / 4,8 / 2.087,5

Съдържа флуорирани парникови газове


