Blanc

Ražotājs

Blanc Inverter

PAR MIDEA GAISA
KONDICIONIERIEM
Midea Group ir vadošais baltās mājsaimniecības preču ražotājs, kuram ir 7 ražošanas bāzes visā pasaulē.
Pateicoties jaunākajām tehnoloģijām un ekselentajai kvalitātei, grupa pārdod savus produktus vairāk kā 150
valstīs dažādos kontinentos un reģionos. Midea Air Conditioner ir Midea Group filiāle, tas ir pasaulē plaši
pazīstams kondicionieru ražotājs. Midea apņemas pielietot jaunākās tehnoloģijas, lai sniegtu saviem
patērētājiem ekstraordināru dzesēšanas pieredzi.

Izbaudiet mājīgu vēsumu visapkārt.

Gaisa apstrādes produktu
Zīmols Nr.1 pasaulē.
*Avots- Euromonitor 2014

Pasaulē pārdotas vairāk kā
120000000 iekārtas
*Avots: Midea zīmola pārdoto kondicionieru
akumulētie dati līdz 2015

Kompānija ietilpst Forbes 500

30 gadu profesionāla
pieredze dzesēšanas profilā

Kvalitātes un drošības sertifikāti un apliecinājumi no 35 institūcijām visā pasaulē
COMPANT

3 labākā produkta dizaina apbalvojumi no starptautiski pazīstamām institūcjām.

Blanc

Izskats

Blanc

UNIKĀLS,
PIEVILCĪGS
DIZAINS
Kodolīgs, taisnās līnijās ieturēts
izskats ir tikpat tīkams acīm, kā
nomierinoši ritmi jūsu ausīm.
Tas izskatās tīrs un nevainojams
kā okeāna vilnis, kārtīgs un
graciozs. Tas ir, kā mākslas
priekšmets, ar atjautīgi iebūvētu
gaisa izplūdi un paslēptu
displeju.

ĀTRA UN SPĒCĪGA DZESĒŠANA
Super dzesēšana, spēcīga dzesēšana nospiežot vienu taustiņu.
Midea Blanc gaisa kondicionētājam ir pieejama Super cool funkcija, kas var tikt aktivizēta ar viena taustiņa
nospiešanu. Ventilators darbojoties ar augstāko ātrumu ar spēcīgu gaisa plūsmu ātri atdzesēs telpu līdz 17 °C.

Zibenīga dzesēšana, izbaudiet gaisa atdzesēšanu vienā acumirklī.

Midea Blanc ir gaisa kondicionieris
kas izveidots uz inverter- bāzēs ar
augstas frekvences tehnoloģiju.
Tūlītējam jūsu komfortam, tas spēj
ģenerēt stipru plūsmu ekstremāli
īsā laikā.

3D visaptverošā gaisa plūsma sabalansētai dzesēšanai
Gaisa kustības žalūzijas automātiski kustas visos virzienos, lai sabalansēta gaisa plūsma sasniegtu ikkatru
istabas nostūri.

Taisnās līnijās ieturēts korpuss,

Iedvesmojoties no īstiem

Neredzama gaisa izplūde,

Paslēpts displejs

paveikts vienā vilcienā.

okeāna viļņiem

robežojas ar perfekcionismu

papildina eleganto izskatu
*Attiecas tikai norādītam modelim

Dzesēšana

Enerģijas - ekonomija

Blanc

ENERĢIJAS - EKONOMIJA
iECO režīms, ievērojams enerģijas ietaupījums vairāk par 8 stundām
Gaisa kondicionieris ir aprīkots ar iECO tehnoloģiju, kas ir perfekti saskaņota ar
augstas efektivitātes Inverter sistēmu. Jūs varat izbaudīt komfortablu dzesēšanu
vienlaicīgi ievērojami samazinot enerģijas patēriņu vairāk par 8 stundām.

TRĪSKĀRŠS KOMFORTS
Netraucēt – funkcija netraucētai atpūtai.
Ieslēdzot ‘’Netraucēt’’, Blanc nodrošinās jums klusu un patīkamu vidi, izslēdzot skaņas, samazinot ventilatora apgriezienus un izslēdzot LED apgaismojumu.
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Blanc

Seko man – niansēta jūsu apkārtnes dzesēšana
“Seko man”, nepārtraukti padara jūsu sajūtas komfortablas, iestatot kondicionieri nemainīgu sajūtu
temperatūrā visapkārt, sekojot jums.
iECO režīms

iECO ir pieejams tikai dzesēšanas režīmā

Parastais režīms

Gear. Enerģijas patēriņa kontrolēta ierobežošana
Midea Blanc piedāvā jums 3 variantus patērētās jaudas kontrolei ar vērtībām
50%; 75% un 100%. Tas ļauj Jums iestatīt enerģijas patēriņu vēlamajā līmenī.

Mērījums ar “seko man”

Mērījums bez “seko man”

Miega režīms, saudzīga dzesēšana guļot
‘’Miega režīms’’ garantē jums labu atpūtu ieregulējot kondicionēšanu saskaņā ar jūsu ķermeņa temperatūru.
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Komforts

Blanc

Veselība

Blanc

UZTICAMS UN ILGMŪŽĪGS

DUBULTA AIZSARDZĪBA

Dimanta šķeltais āra bloks

Dubulta attīrīšanas sistēma
Midea kondicioniera dubultie filtri pasargā jūs no kaitīgām daļiņām, palīdzot jums dzīvot veselīgi.

1

Gaisa izplūde pa Arhimēda skrūves formas atvērumu kopā ar bioniskām ventilatora lāpstiņām sekmē āra bloka
trokšņu samazināšanos. T veida rievots vāks nodrošina iekšējo daļu stabilu darbību un izturību jaudas sistēmai

2 Otrā pakāpe

Pirmā pakāpe
Netīrumu filtrs aiztur kaitīgās daļiņas un

Aukstās katalīzes filtrs absorbē kaitīgās vielas, kā

piemaisījumus no iekštelpu gaisa.

formaldehīdus un amonijus.

T veida rievots augšējais vāks

Gaisa izplūdes forma, kā
Arhimēda skrūve

Šķelta dimanta dizains

Boinoiskas ventilatora
lāpstiņas

Īpašības
Svaigs gaiss

Piemaisījumi

PUTEKĻI

TVOC

HCHO

H2S

NH3

Super
dzesēšana

Zibenīga
dzesēšana

3D visaptveroša
plūsma*

iECO

Seko man

Miega režīms

Blīvs filtrs

Aukstās
katalīzes filtrs

Gear

Automātiska
pašattīrīšanās

Dimanta korpuss

8OC sildīšana

2 veidu
drenāžas izvadi

Automātiskā
restarta funkcija

Aukstumaģenta
Auto aizsardzība,
noplūdes kontrole kļūmju diagnostika

24 stundu
taimeris

Aizsardzība pret
aukstu gaisu.

*pieejms tikai speciāli pasūtītiem modeļiem

Specifikācijas
Automātiska pašaatīrīšanās

Iekštelpu bloks

Vadības pults

Lai nodrošinātu, ka elpojat ar svaigu gaisu visu laiku, un arī pagarinātu kondicioniera kalpošanas laiku,
dzesēšanas virsma tiek notīrīta un nožāvēta automātiski.

Modelis

Enerģijas patēriņa
klase
Dzesēšana

2.6

Iztvaikotāja virsma bez pašattīrīšanās

Izturība

Iztvaikotāja virsma ar pašattīrīšanos

A++

Dzesēšanas
raksturlielumi

Sildīšanas
raksturlielumi

Āra bloks

Trokšņu līmenis dB(A)

Sildīšana

Jauda
(kW)

Enerģijas
patēriņš (kW)

Jauda
(kW)

Enerģijas
patēriņš (kW)

Iekštelpu

Āra

A+

2,
(1,0-3,2)

0,82
(0,1-1,24)

2,9
(0,8-3,4)

0,81
(0,12-1,20)

39/33/29

55

3,5
(1,1-4,1)

1,26
(0,1-1,58)

3,8
(0,9-4,2)

1,18
(0,13-1,51) 41.5/ 36/28.5

Izmēri (mm)
Iekštelpu

Āra

Pielietojuma platība
( m 2)
Dzesēšana

Sildīšana

715x205x285 770x300x555

20-28

20-33

56

805x205x285 770x300x555

28-40

30-45

3.5

A++

A+

5.3

A++

A+

5,30
1,64
5,6
(1,80-6,10) (0,140-2,36) (1,4-6,7)

1,63
(0,2-2,41)

44.5/39/32.5
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958x213x302 800x333x554

40-60

45-70

A+

7,0
2,5
(2,70-7,90) (0,24-3,0)

2,28
(0,26-3,14)

46.5/40/34

7.0

1038x220x325 845x363x702

60-75

60-90

7.0

A++

7,3
(1,6-8,8)

