
B1ZAI0950W ● Mε ενεργειακές αποδόσεις Α+++ στη θέρμανση και Α++ στην
ψύξη εξοικονομείτε απίστευτη ενέργεια

● Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

● Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής
θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο

● Αθόρυβη λειτουργία: Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου για
ξεκούραστο ύπνο μέσα στη νύχτα

● Εξαιρετικά καθαρός αέρας χάρη στα πέντε φίλτρα:
συμβάλλουν στον καθαρισμό του αέρα και εγγυώνται ότι η
ατμόσφαιρα του χώρου σας θα είναι πάντα η κατάλληλη και η
πιο υγιεινή.

Τεχνικά στοιχεία
Απόδοση αφύγρανσης (l/h) :  1,0
Επίπεδο θορύβου (υψηλή/χαμηλή) εσωτερικός χώρος :

 21.0 / 39.0DB
Καθαρό βάρος (kg) :  7,900
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :  290 x 722 x 187
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ) mm :

 375 x 280 x 845
Κωδικός EAN :  4242005106035
Συχνότητα (Hz) :  50
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B1ZAI0950W

Απόδοση ψύξης

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 7,1W/W

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++

- Εύρος απόδοσης ψύξης: 9.000 (3.500-10.900) BTU/h

- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 128 kW/h

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++

- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 9.500 (3.000-12.500) BTU/h

- SCOP (εποχιακός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση)
θερμότερης εποχής: 5,2W/W

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση: 835 kWh/έτος

- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32

- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής
θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο

- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη όπως και άλλα
βλαβερά αέρια και οσμές.

- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση
βακτηρίων

- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο

- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην
πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας

- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή
ανάπτυξης βακτηρίων

- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας
μετά από απενεργοποίηση της

- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο

- Λειτουργία ψύξη, θέρμανση, αυτόματο, ανεμιστήρα, ύπνου
(Sleep), αφύγρανσης, turbo

- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32

- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) ℃ : -15 ως 50

- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) ℃ : 0 ως 30

- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως
30

- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 521/429/259 m3/h

- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2000 m3/h

- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)

- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή
ρεύματος

- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας

- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής
(standby)

- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού

- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις

- προστασία πάγου

- Ανεμιστήρας εως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας

- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας

- Περιοχή κάλυψης: 12-18 m2

- *Η BSH Οικιακές συσκευές ΑΒΕ δε φέρει καμία ευθύνη για την
εφαρμογή NetHome Plus.
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Θόρυβος

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si):
37/33/22/20 dB(A)

- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 20
db(A)

- Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδος (Hi): 54dB(A)

- Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Hi): 59 db(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 722 x 187 x 290
Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 770 x 300 x 555
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B1ZAI1250W Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 6
R32 με WiFi 12.000BTU
● Με εξωτερική μονάδα B1ZAO1250W | EAN 4242005106066
● Mε ενεργειακές αποδόσεις Α+++ στη θέρμανση και Α++ στην

ψύξη εξοικονομείτε απίστευτη ενέργεια
● Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού

εύκολα μέσω smartphone ή tablet
● Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής

θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
● Αθόρυβη λειτουργία: Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου για

ξεκούραστο ύπνο μέσα στη νύχτα
● Εξαιρετικά καθαρός αέρας χάρη στα πέντε φίλτρα:

συμβάλλουν στον καθαρισμό του αέρα και εγγυώνται ότι η
ατμόσφαιρα του χώρου σας θα είναι πάντα η κατάλληλη και η
πιο υγιεινή.

Τεχνικά στοιχεία
Απόδοση αφύγρανσης (l/h) :  1,2
Επίπεδο θορύβου (υψηλή/χαμηλή) εσωτερικός χώρος :

 21.0 / 39.0DB
Καθαρό βάρος (kg) :  8,800
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :  297 x 802 x 189
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ) mm :

 390 x 285 x 960
Κωδικός EAN :  4242005106059
Συχνότητα (Hz) :  50
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B1ZAI1250W

Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 6 R32
με WiFi 12.000BTU

Απόδοση ψύξης

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 7,0 W/W

- Εύρος απόδοσης ψύξης: 12.000 (2.800-14.200) BTU/h

- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην ψύξη: 175 kWh/έτος

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++

- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης
εποχής: 5,1W/W

- SCOP (εποχιακός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,1W/W

- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 13.000 (2.900-16.300) BTU/h

- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση: 906 kWh/έτος

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32

- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής
θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο

- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη όπως και άλλα
βλαβερά αέρια και οσμές.

- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση
βακτηρίων

- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή
ανάπτυξης βακτηρίων

- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter

- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2000 m3/h

- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 539/478/294 m3/h

- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32

- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) ℃ : -15 ως 50

- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) ℃ : 0 ως 30

- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως
30

- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας
μετά από απενεργοποίηση της

- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο

- Λειτουργία ψύξη, θέρμανση, αυτόματο, ανεμιστήρα, ύπνου
(Sleep), αφύγρανσης, turbo

- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην
πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας

- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)

- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή
ρεύματος

- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας

- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής
(standby)

- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού

- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις

- προστασία πάγου

- Ανεμιστήρας εως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας

- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας

- Περιοχή κάλυψης: 16-23 m2

- *Η BSH Οικιακές συσκευές ΑΒΕ δε φέρει καμία ευθύνη για την
εφαρμογή NetHome Plus.
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Θόρυβος

- Ηχητική ισχύς εξωτερικής μονάδας (Hi): 60 db(A)

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55 db(A)

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si):
38/32/22/21 dB(A)

- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 21
db(A)

- Επίπεδο ηχητική ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 56 db(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 802 x 189 x 297
Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 770 x 300 x 555
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B1ZAI1850W Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 6
R32 με WiFi 18.000BTU
● Με εξωτερική μονάδα B1ZAO1850W | EAN 4242005106882
● Mε ενεργειακές αποδόσεις Α+++ στη θέρμανση και Α++ στην

ψύξη εξοικονομείτε απίστευτη ενέργεια
● Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού

εύκολα μέσω smartphone ή tablet
● Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής

θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
● Αθόρυβη λειτουργία: Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου για

ξεκούραστο ύπνο μέσα στη νύχτα
● Εξαιρετικά καθαρός αέρας χάρη στα πέντε φίλτρα:

συμβάλλουν στον καθαρισμό του αέρα και εγγυώνται ότι η
ατμόσφαιρα του χώρου σας θα είναι πάντα η κατάλληλη και η
πιο υγιεινή.

Τεχνικά στοιχεία
Απόδοση αφύγρανσης (l/h) :  1,8
Επίπεδο θορύβου (υψηλή/χαμηλή) εσωτερικός χώρος :

 24.0 / 42.5DB
Καθαρό βάρος (kg) :  11,000
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :  319 x 965 x 215
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ) mm :

 325 x 400 x 1085
Κωδικός EAN :  4242005106875
Συχνότητα (Hz) :  50
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B1ZAI1850W

Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 6 R32
με WiFi 18.000BTU

Απόδοση ψύξης

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,4W/W

- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην ψύξη: 290 kWh/έτος

- Εύρος απόδοσης ψύξης: 18.000 (5.900-21.200) BTU/h

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++

- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης
εποχής: 5,1W/W

- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 19.000 (3.600-23.800) BTU/h

- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση: 1235 kWh/έτος

- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32

- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής
θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο

- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη όπως και άλλα
βλαβερά αέρια και οσμές.

- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση
βακτηρίων

- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή
ανάπτυξης βακτηρίων

- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter

- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2100 m3/h

- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 750/505/420 m3/h

- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32

- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) ℃ : -15 ως 50

- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) ℃ : 0 ως 30

- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως
30

- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας
μετά από απενεργοποίηση της

- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο

- Λειτουργία ψύξη, θέρμανση, αυτόματο, ανεμιστήρα, ύπνου
(Sleep), αφύγρανσης, turbo

- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην
πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας

- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)

- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή
ρεύματος

- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας

- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής
(standby)

- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού

- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις

- προστασία πάγου

- Ανεμιστήρας εως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας

- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας

- Περιοχή κάλυψης: 24-35 m²

- *Η BSH Οικιακές συσκευές ΑΒΕ δε φέρει καμία ευθύνη για την
εφαρμογή NetHome Plus.
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Θόρυβος

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si):
42/33/27/21 dB(A)

- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 21
db(A)

- Επίπεδο ηχητική ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 58 db(A)

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 57 dB (A)

- Επίπεδο ηχητική ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 64 db(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 965 x 215 x 319
Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 800 x 333 x 554
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B1ZAI2450W Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 6
R32 με WiFi 24.000BTU
● Με εξωτερική μονάδα B1ZAO2450W | EAN 4242005106905
● Mε ενεργειακές αποδόσεις Α+++ στη θέρμανση και Α++ στην

ψύξη εξοικονομείτε απίστευτη ενέργεια
● Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού

εύκολα μέσω smartphone ή tablet
● Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής

θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο
● Αθόρυβη λειτουργία: Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου για

ξεκούραστο ύπνο μέσα στη νύχτα
● Εξαιρετικά καθαρός αέρας χάρη στα πέντε φίλτρα:

συμβάλλουν στον καθαρισμό του αέρα και εγγυώνται ότι η
ατμόσφαιρα του χώρου σας θα είναι πάντα η κατάλληλη και η
πιο υγιεινή.

Τεχνικά στοιχεία
Απόδοση αφύγρανσης (l/h) :  2,6
Επίπεδο θορύβου (υψηλή/χαμηλή) εσωτερικός χώρος :

 32.0 / 48.0DB
Καθαρό βάρος (kg) :  13,300
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm) :  335 x 1080 x 226
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ) mm :

 310 x 415 x 1150
Κωδικός EAN :  4242005106899
Συχνότητα (Hz) :  50
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B1ZAI2450W

Κλιματιστικό DC Inverter Bosch Serie | 6 R32
με WiFi 24.000BTU

Απόδοση ψύξης

- Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++

- SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στη ψύξη): 6,4W/W

- Εύρος απόδοσης ψύξης: 25.000 (8.800-28.800) BTU/h

- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην ψύξη: 394 kWh/έτος

Απόδοση θέρμανσης

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++

- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση) θερμότερης
εποχής: 5,1W/W

- Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 26.000 (5.200-32.200) BTU/h

- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 1729KWh

- SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W

- Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος ψυκτικού υγρού: R32

- Wi-Fi λειτουργία για απομακρυσμένο χειρισμό του κλιματιστικού
εύκολα μέσω smartphone ή tablet

- Follow Me λειτουργία για διατήρηση της επιθυμητής
θερμοκρασίας στο σημείο που βρίσκεται το τηλεχειριστήριο

- Φίλτρο cold catalyst: Δεσμεύει και απομακρύνει τους ρύπους
εσωτερικών χώρων όπως η φορμαλδεΰδη όπως και άλλα
βλαβερά αέρια και οσμές.

- Φίλτρο ιόντων αργύρου για εξουδετέρωση ή αδρανοποίηση
βακτηρίων

- Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή
ανάπτυξης βακτηρίων

- Φιλτράρισμα και τέλειος καθαρισμός του αέρα με Bio Filter

- Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο

- Φίλτρο ενεργού άνθρακα για συγκράτηση μικρών σωματιδίων
σκόνης, καπνού, γύρης και τριχών από κατοικίδια

- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2100 m3/h

- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 750/505/420 m3/h

- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (ψύξη) ℃: 17 ως 32

- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (ψύξη) ℃ : -15 ως 50

- Λειτουργική θερμοκρασία εσωτ. Χώρου (θέρμανση) ℃ : 0 ως 30

- Λειτουργική θερμοκρασία εξωτ. Χώρου (θέρμανση) ℃: -15 ως
30

- Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της μονάδας
μετά από απενεργοποίηση της

- Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο

- Λειτουργία ψύξη, θέρμανση, αυτόματο, ανεμιστήρα, ύπνου
(Sleep), αφύγρανσης, turbo

- Ένδειξη επιλεγμένης θερμοκρασίας με LED φωτισμό στην
πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας

- Σύστημα ομοιόμορφης θερμοκρασίας για ίση κατανομή
θερμοκρασίας μεταξύ οροφής και δαπέδου

- Ρύθμιση ώρας ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Timer)

- Λειτουργία αυτόματης επαναλειτουργίας μετά από διακοπή
ρεύματος

- Λειτουργία εντοπισμού σφαλμάτων και αυτόματης προστασίας

- 1 watt κατανάλωση ενέργειας κατά τη κατάσταση αναμονής
(standby)

- Οπτικό σήμα στην περίπτωση διαρροής ψυκτικού υγρού

- Τηλεχειριστήριο με ψηφιακές ενδείξεις

- προστασία πάγου

- Ανεμιστήρας εως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας

- Ροή αέρα εξωτερικής μονάδας: 2700 m3/h

- Ροή αέρα εσωτερικής μονάδας (Hi/Mi/Lo): 1050/750/560 m3/
h

- Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας

- Περιοχή κάλυψης: 32-47 m²

- *Η BSH Οικιακές συσκευές ΑΒΕ δε φέρει καμία ευθύνη για την
εφαρμογή NetHome Plus.
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Θόρυβος

- Στάθμη ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low/Si):
46/40/30/26 dB(A)

- Χαμηλότερο επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας 26
db(A)

- Ηχητική ισχύς εσωτερικής μονάδος (Hi): 62dB(A)

- Επίπεδο ηχητική ισχύος εξωτερικής μονάδας (Hi): 66 db(A)

- Επίπεδο ηχητική πίεσης εξωτερικής μονάδας (Hi): 59 db(A)

Διαστάσεις Συσκευής

- Εσωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 1080 x 226 x 335
Εξωτερική μονάδα: (ΠxΒxΥ): 845 x 320 x 700

3/3


