
silver (сребрист) white (бял)black (черен)

"Econo Cool" е функция за интелигентен температурен 
контрол, която регулира разпределения въздушен поток 
в помещението, в зависимост от температурата на 
изходящия въздух. Настройките на температурата могат 
да се повишат с 2 °С без никаква загуба на комфорт в 
помещението. Това означава 20% увеличение на 
енергийната ефективност.

Интелигентен температурен контрол

Функцията “Silent Mode” на Mitsubishi Еlectric за настройка
на  скоростта  на   вентилатора  предлага  изключително 
тих  режим на  работа, едва 21dB за модели  
MSZ-EF25/35VG.

Тишина и комфорт

● Екологичен
● Високоефективен
● Лесен за употреба

Иновативният фреон R32 е с най-нисък потенциал за 
глобано затопляне досега. Той е екологичното решение 
в климатичната индустрия - щади озоновия слой и по 
този начин подпомага грижата за природата и околната 
среда.

Нисък потенциал за глобално затопляне 
с хладилен агент R32

Стилните стенни вътрешни тела, които са достъпни в 3
елегантни цвята (бял, сребрист и черен), се отличават с
изисканост и качество. С  невероятната комбинация от
впечатляващо ниска  консумация  на  енергия и тих, но 
въпреки това мощен  режим на работа, тези тела пред-
ставляват най-добрия  избор  за  всякакъв интериорен 
дизайн,дизайн, като  едновременно с това осигуряват  опти-
мално пространство  и  висока енергийна  ефективност.
Kirigamine ZEN -  уникален стил , съчетан с  високо 
технологично изпълнение.

Впечатляващият дизайн се съчетава отлично
с интериора на всяка стая

EF Premium Inverter
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OпцияOпция OпцияОпция

Електрическите  уреди  консумират  енергия, дори  в 
изключен режим.  Освен стремежа да се намали 
консумацията на  енергия по  време на работа на  
тялото,   се  цели и  намаляването  на  консумираната  
енергия,  когато  климатикът  не  работи.

Ниска консумация на енергия 
в изключен режим

Технически характеристики


