Well H5 Luftvärmepump Vit
EPN12C58HWI

Skapa den perfekta miljön med en knapptryckning
Skapa ett hem som är lika tyst som bekvämt - var du än befinner dig

Värmepump Well H5, innedel, med inbyggd WIFI för fjärrstyrning via app i
smart phone. För nordiskt klimat ned till -30 grader. A++ värme /A++ kyla.
SCOP 4,6 (säsongsåterbäring). SEER 7,8 (årlig kyleffektivitet). Värmekapacitet
6,0 kW. Kylkapacitet 4,5 kW. 10°C funktion. R32 kylmedel. Med flera filter och
Plasma Cluster

Produktfördelar
Anslut för mer bekvämlighet
Anslut Well H5 till Electrolux-appen på din telefon för att styra temperaturen i
ditt hem på distans.

A++ uppvärmning och kylning
Well H5 har en enastående A++ energiklassificering. Det är en utmärkt
kombination av effektiv kylning och uppvärmning som använder minimalt med
el.

Effektiv, även i extremt väder
Oavsett hur vädret är fortsätter Well H5 att fungera på ett tillförlitligt sätt,
upprätthåller en skön atmosfär i hela ditt hem - även om det är så kallt som -30
℃ utanför.

Exceptionellt tyst
Njut av en lugn miljö med Well H5. När den är påslagen avger den så lite som
20 dB (beroende på modell) och säkerställer att ditt hem är lika tyst som det är
bekvämt.
Ren O2-filtrering för ett hälsosamt hem
Vårt PureO2-system innehåller ett aktivt kol-, ett kallt plasma- och känsligt
dammfilter, vilket hjälper till att hålla damm, lukt, mögel, bakterier, allergener
och virus borta från ditt hem.

• Fördröjd start upp till 24h
• Lägen: Auto, Kyla, Fläkt, Värme
• Avfuktnings-funktion för ett skönare inomhusklimat
• Tyst läge
• Fjärrkontroll med display
• 5 års garanti under vissa förhållanden
• Installation skall utföras av behörig person för att garanti skall gälla

Well H5 Luftvärmepump Vit
EPN12C58HWI
Tekniska specifikationer
Färg
Installation
Energiklass,uppvärmning/kylning:
Kapacitet
COP/SCOP värde
EER/SEER-värde
Ljudnivå
Köldmedel/Volym
Användningsområde omgivande temp
i grader C
Temperaturspann vid användande
SEER, årlig energiförbrukning, kW
Kompressortyp
Nettovikt, kg
Mått inomhusdel, HxBxD, mm
Mått utomhusdel, HxBxD, mm
Innedel
Produktnummer (PNC)
EAN-kod

Vit
Inomhus
/A++
4.4/4.5
-/4.6
-/7.8
56
R32/0
kyla -20 ~ +43, värma -30 ~+24
16 - 30
158
Rotary
10
280x855x200
xx
EPN12C58HWO, 950011440
950 011 439
7332543680290

