A HD klímák elérhető áron kínálnak megoldást a tikkasztó nyári hőségben és a
téli hűvös napokon is. A berendezések -15 és +46 °C közötti külső hőmérséklet esetén
használhatók hűtésre, -15 és +24 °C között pedig fűtésre. A beépített extra
funkcióknak köszönhetően a készülék folyamatosan biztosítja otthonában az ideális
levegőminőséget (többféle szűrő), az energiatakarékos működést és a kényelmes
használatot.
Két termékcsalád érhető el a jelenlegi kínálatban: a MAXIMUS sorozat, és a
DESIGN sorozat.

• Klasszikus forma
• Hűtési teljesítmény 2,5 kW - 7 kW-ig
• A 2,5 kW-os, és 3,5 kW-os (094C, és 120C)
modellek WIFI előkészítéssel rendelkeznek
• Digitális kijelzés

Extra funkciók:
„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 hatékonysággal 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.

Időzítő funkció: melynek segítségével előre beállíthatja a klíma ki-, vagy bekapcsolási
idejét, ezáltal megakadályozza a felesleges működést.
A DC inverteres teljesítményszabályozás magas hatékonyságot tesz lehetővé, így
akár

évi

40-50%-os

energiamegtakarítás

is

elérhető

a

hagyományos

berendezésekhez képest.
Éjszakai üzemmód
Melegindítás: fűtő üzemmódban csak akkor kezdi el befújni a készülék a levegőt, ha
az már felmelegedett.
A turbó 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.

• Hűtési teljesítmény 2,5 kW és 3,5 kW
• Gold, Red, és White színben elérhető
beltéri egységek
• Modern, merész megjelenés
• Digitális kijelzés

Extra funkciók:
Az ionizátor által

kibocsátott

negatív

ionok

elpusztítják

a

levegőben

lévő

baktériumokat, csökkentik a levegő portartalmát és megszüntetik a szagokat, ezáltal
tiszta, egészséges levegőt biztosítanak otthonában.
„Hideg katalitikus” szagtalanító finomszűrő: egy speciális antibakteriális hatású
szűrő, amely kiszűri a levegőből a szagokat, dohányfüstöt, nagy hatékonysággal
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.

Időzítő funkció: melynek segítségével előre beállíthatja a klíma ki-, vagy bekapcsolási
idejét, ezáltal megakadályozza a felesleges működést.
A DC inverteres teljesítményszabályozás magas hatékonyságot tesz lehetővé, így
akár

évi

40-50%-os

energiamegtakarítás

is

elérhető

a

hagyományos

berendezésekhez képest.
Éjszakai üzemmód
„Follow me” funkció: vagyis kihelyezett hőérzékelés: a távirányító megfelelő
gombjának megnyomása után, a szobahőmérséklet érzékelését a távirányítóban
elhelyezett hőérzékelő fogja végezni. Amennyiben a távirányítót a szoba egy
megfelelő, jellemző pontján helyezi el, vagyis ott, ahol a legtöbbet tartózkodik, akkor a
berendezés tökéletesen tud igazodni az Ön igényeihez és pontosan tudja tartani a
kívánt hőmérsékletet.
A négyirányú automatikus légterelés biztosítja a megfelelő légeloszlást.
A turbó 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.
Ha a Hamilton Digital termékeivel kapcsolatban műszaki vagy egyéb segítségre van
szüksége, keresse a Columbus Klíma mérnökeit a 06 26 588 588-as központi számon.
Nagy János

