
KLIMATYZATOR ŚCIENNY TOSHIBA RAS-E2KVG-E/RAS-
E2AVG-E SEIYA 2

Klimatyzator ścienny Toshiba  SEIYA 2 RAS-E2KVG-E z agregatem RAS-E2AVG-E

Nowa generacja modelu SEIYA, wykorzystująca technologię inwerterową oraz sprężarki z czynnikiem
R32 marki TOSHIBA pozwala cieszyć się cichą i wydajną pracą. Klasa energetyczna A++ zarówno
dla chłodzenia i ogrzewania to prawdziwa oszczędność energii przez cały rok.

Stosunek wydajności do ceny SEIYA sprawia, że jest to wyjątkowy produkt na rynku. Seria
charakteryzuje się wydajnością chłodzenia w klasie A++ i grzania w klasie A++, co oznacza optymalny
komfort przy wyjątkowo niskim zużyciu energii.
Toshiba nieustannie wprowadza innowacje, tworząc produkt zgodny z oczekiwaniami użytkowników.
Poprawa komfortu to przede wszystkim redukcja hałasu. Funkcja Silent znacząco zmniejsza poziom
hałasu dla zewnętrznej jednostki, podczas gdy funkcja Quiet redukuje hałas jednostki wewnętrznej,
pozwalając w pełni cieszyć sie ciszą.
Nowa generacja SEIYA została zaprojektowana z myślą o maksymalnym
komforcie. Oferując ekskluzywne funkcje i wysoką wydajność zapewnia
komfort zarówno w dzień jak i w nocy.
Innowacyjność, wydajność, wysoka niezawodność, oszczędność energii, szacunek dla środowiska. Te
potężne wartości leżą w sercu wszystkiego, co robimy w Toshiba. Od ponad 50 lat Toshiba dostarcza
swoim klientom Japońską jakość z gwarantowaną precyzją i fachowością.
Innowacyjna technologia sprężarek rotacyjnych marki Toshiba łączy wzorową wydajność z wybitną
niezawodnością. Zminimalizowane drgania to cicha praca i duża żywotność sprężarek TOSHIBA.
Precyzyjna kontrola wektorowa inwerterowej technologii Toshiba
to doskonałe wpasowanie chwilowego obciążenia do zadanych
parametrów.
W trybie cichym jednostka wewnętrzna redukuje prędkość wentylatora, zmniejszając w ten sposób
hałas wewnątrz pomieszczenia o 3dB(A) w porównaniu do niskiego biegu nawiewu.



Unikalny tryb cichej pracy agregatu SEIYA umożliwia redukcję poziomu hałasu, co przekłada się na
spokój dla otoczenia. Dotknięciem przycisku pilota możesz zmniejszyć poziom ciśnienia
akustycznego jednostki zewnętrznej o -5dB(A). Tryb obniżenia hałasu to priorytetowe traktowanie
minimalnego poziomu dźwięku na zewnątrz w porównaniu z szybkim zapotrzebowaniem na moc
chłodzenia.
Unikalny tryb cichej pracy agregatu SEIYA umożliwia redukcję poziomu hałasu, co przekłada się na
spokój dla otoczenia. Dotknięciem przycisku pilota możesz zmniejszyć poziom ciśnienia
akustycznego jednostki zewnętrznej o -5dB(A). Tryb obniżenia hałasu to priorytetowe traktowanie
minimalnego poziomu dźwięku na zewnątrz w porównaniu z szybkim zapotrzebowaniem na moc
chłodzenia.
Dzięki zastosowaniu filtrów Ultra-fresh klimatyzator SEIYA pełni również funkcję oczyszczania
powietrza. Wychwytując do 85% cząstek PM2.5 czyni przestrzeń czystą i zdrową. PM2.5 odnosi się do
zawieszonych w powietrzu cząstek zanieczyszczeń o średnicy 2.5 μm. Badania wykazały ścisły związek
między narażeniem na drobne cząsteczki i chorobami układu oddechowego szczególnie chorób
przewlekłych jak astmy czy alergie.

Dostępne warianty:

RAS-B05E2KVG-E / RAS-05E2AVG-E
RAS-B07E2KVG-E / RAS-07E2AVG-E
RAS-B10E2KVG-E / RAS-10E2AVG-E
RAS-B13E2KVG-E / RAS-13E2AVG-E
RAS-B16E2KVG-E / RAS-16E2AVG-E
RAS-18E2KVG-E / RAS-18E2AVG-E
RAS-24E2KVG-E / RAS-24E2AVG-E



Specyfikacja

Wydajność chłodnicza: 1,5 ÷ 6,5 kW
Wydajność grzewcza: 2,0 ÷ 7,0 kW
SEER: 6,90 ÷ 7,00
SCOP: 4,30 ÷ 4,60
Klasa sprawności energetycznej (CO): A++
Klasa sprawności energetycznej (HP): A++/A+



Dane techniczne


