
Κλιματιστικό Inverter, 9.000 BTU
P1ZAI0954W

P1ZAI0954W

Σειρά ΝΕΦΕΛΗ Standard
• P1ZAI0954W | EAN 5201369638322
Απόδοση ψύξης
• Ενεργειακή κλάση στη ψύξη: A++
• SEER (εποχικός βαθμός απόδοσης στην ψύξη): 6,3 W/W
• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 156 kW/h/έτος
• Εύρος απόδοσης ψύξης: 9000 (3100-11600) BTU/h
Απόδοση θέρμανσης
• Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση θερμότερης εποχής: Α+++
• SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση)

θερμότερης εποχής: 5,1W/W
• SCOP (εποχικός βαθμός απόδοσης στη θέρμανση): 4,0W/W
• Ενεργειακή κλάση στη θέρμανση: A+
• Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 714 KWh/έτος
• Εύρος απόδοσης θέρμανσης: 10.000 (2.800-11.500) BTU/h
Γενικά χαρακτηριστικά
• Τύπος ψυκτικού υγρού: R32
• Ιονιστής για απομάκρυνση οσμών και σκόνης και δημιουργία

ενός ευχάριστου και καθαρού περιβάλλοντος
• 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
• Αυτοκαθαρισμός εσωτερικής μονάδας για την αποφυγή

ανάπτυξης βακτηρίων
• Αποσπώμενο και πλενόμενο μπροστινό φίλτρο
• Θέση περσίδων σε αρχική γωνία κατά την εκκίνηση της

μονάδας μετά από απενεργοποίηση της
• Έλεγχος γωνίας φυσίματος αέρα από το τηλεχειριστήριο
• Λειτουργία ψύξης, θέρμανσης, αυτόματη λειτουργία,

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
• Τεχνολογία Anti Cold για την εμπόδιση εισαγωγή κρύου αέρα
• Ανεμιστήρας εως 12 ταχυτήτων της εσωτερικής μονάδας
• Ανεμιστήρας 5 ταχυτήτων της εξωτερικής μονάδας
• Περιοχή κάλυψης: 12-18 m2
Θόρυβος
• Επίπεδο ηχητικής πίεσης εσωτερικής μονάδας (Hi/Med/Low):

38,5/32/25 dB(A)
• Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi): 55 db(A)
• Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας: 55,5 db(A)
• Επϊπεδο ήχητικής ισχύος εξωτερικής μονάδος (Hi): 62dB(A)
Διαστάσεις Συσκευής
• Εσωτερική (ΠxΒxΥ): 805 x 194 x 285 Εξωτερική (ΠxΒxΥ):

720x270x495

Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται

5201369638322



Κλιματιστικό Inverter, 9.000 BTU
P1ZAI0954W

Χαρακτηριστικά
Απόδοση αφύγρανσης : 1,0 l/h 
Επίπεδο ηχητικής ισχύος εσωτερικής μονάδας (Hi Speed) :
26.0 / 38.0 dB 
Καθαρό βάρος: 8,2 kg 
Διαστάσεις: (ΥxΠxΒ): 285 x 805 x 194 mm 
Διαστάσεις συσκευασμένου προϊόντος (ΥxΠxΒ): 324 x 260 x
775 mm 
Κωδικός EAN: 5201369638322
Συχνότητα: 50 Hz 

Κατανάλωση και στοιχεία σύνδεσης

2023-05-09


