
alálkozás az igazival

KLÍMÁK MŰVÉSZI KIVITELBEN



        KERET 
NÉLKÜLI 
    TÜKÖR 
          FELSZÍN

      HŰTÉS 
KÖZBEN HIDEG, 
   KÉK SZÍNŰ 
 FÉNYHATÁS

    A SZUPERKEMÉNY 
FELÜLETNEK
         KÖSZÖNHETŐEN
  IDŐTÁLLÓ ÉS
        KARCMENTES

   agyja, 
hogy az elegancia 
    kiemelje
 a többiek 
      közül!

H



     “ V” ALAKÚ, 
KARCSÚ 
    FORMAVILÁG

          FŰTÉS KÖZBEN
    NARANCSSZÍNŰ, 
        MELEG 
            HÁTTÉRFÉNY

               ontos 
      az első benyomás, 
               és hogy 
        otthonában minden 
      az Ön stílusát 
     tükrözze.



   árhol is jár, 
a wifi-vezérlés
 segítségével
      mindig 
 kézben tarthatja 
      az irányítást.

      WIFI 
           VEZÉRLÉS
LETÖLTHETŐ 
         ALKALMAZÁS
  SEGÍTSÉGÉVEL



 PLAZMASZŰRŐ 
        A KELLEMES  
     LEVEGŐÉRT

    TÁVIRÁNYÍTÓRA 
KIHELYEZETT
     HŐMÉRSÉKLET- 
               ÉRZÉKELÉS
    AZ OPTIMÁLIS 
 HŐMÉRSÉKLETÉRT

             gondos 
         tervezés 
   eredménye 
a hosszantartó,
      kellemes légkör.

A



CSENDES, NYUGODT ÉJSZAKÁK
A minőségi klímák egyik legfontosabb ismérve 
a halk működés, természetes tehát, hogy a 
Fisher Art klímák ebben a tekintetben is a világ 
élvonalába tartoznak.

ELEGÁNS  MEGJELENÉS
Akár az iPHONE GOLD, akár az ANTRACIT 
SZÜRKE színt választja, a Fisher Art klíma 
kiemeli otthona stílusát.

KELLEMES LÉGKÖRT TEREMT
Akár egy otthoni romantikus vacsorára vagy 
pihentető videózásra vágyik kedvesével, a Fisher 
ART klíma élvonalbeli technológiája zajtalanul 
teremti meg hozzá a kellemes légkört, lágy fényei 
pedig a sejtelmes hangulatot.

ANTRACIT 
SZÜRKE

iPHONE GOLD



       INTELLIGENS
 FÉNYÉRZÉKELŐ 
         RENDSZER: 
     A KÖRNYEZETI 
FÉNYERŐHÖZ 
       IGAZÍTJA SAJÁT 
    FÉNYHATÁSAIT

         A KIJELZŐ 
            ÉS AZ 
     ÜZEMMÓD JELZŐ 
                 FÉNYEK 
        SÖTÉTBEN 
AUTOMATIKUSAN
         ELHALVÁNYULNAK

     ell
    a nyugodt, 
pihentető alvás 
        egy izgalmas
      nap után.



A Fisher ART klímaberendezésekkel BÁRHONNAN 
KOMMUNIKÁLHAT telefonján keresztül, így amikor 
hazaér, a kívánt hőmérséklet várja otthonában.

AUTOMATIKUSAN NYÍLÓ ELŐLAP

A 3D INVERTERES TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÁS 
olyan hatékonyságot tesz lehetővé, melynek köszön-
hetően akár évi 40-50%-os energiamegtakarítást is 
elérhet a hagyományos berendezésekhez képest.
Nemcsak a készülék kompresszora, hanem a kültéri 
és beltéri egységek ventilátormotorja is inverteres 
szabályozású, így jóval csendesebb a működése.

A PLAZMASZŰRŐ egy aktív elektrosztatikus szűrő, 
mely először polarizálja a szennyeződést, majd 
elektronikusan leválasztja. Így hatékonyan távolítja 
el a levegőből a parányi porrészecskéket, a ciga-
rettafüstöt, kellemetlen szagokat, baktériumokat és 
polleneket is.

Növelt hatékonyságú PORSZŰRŐ

AUTOMATIKUS ÉJSZAKAI KOMFORT ÜZEMMÓD: 
elsötétülő kijelző és csökkentett zajszint, a csendes, 
pihentető alvásért. 

A HIDEG KATALITIKUS SZAGTALANÍTÓ FINOMSZŰRŐ 
egy speciális bevonattal ellátott szűrő, mely nagy 
hatékonysággal távolítja el a levegőből a kellemetlen 
szagokat és az egészségre veszélyes gázokat (formal- 
dehideket, szerves oldószereket, stb).

MELEGINDÍTÁS: fűtési üzemmódban a beltéri venti-
látor csak a hőcserélő felmelegedése után indul el, 
így nem fúj hideget Önre.

NÉGYIRÁNYÚ AUTOMATIKUS LÉGTERELÉS (le/fel és 
jobbra/balra) az egyenletes légeloszlásért. 

„FOLLOW ME” FUNKCIÓ, vagyis kihelyezett hőér-
zékelés: a távirányító megfelelő gombjának meg- 
nyomása 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.

TEMPERÁLÁSI FUNKCIÓ a fagyvédelem elkerülésére: 
a megfelelő beállítást követően a készülék auto- 
matikusan bekapcsol, ha a levegő hőfoka 8°C alá 
csökken, így biztosítja a fagyvédelmet. Különösen 
nyaralóknál, vagy ritkán használt lakásoknál hasznos.

ÖNTISZTÍTÓ FUNKCIÓ: megakadályozza a belső hő- 
cserélő felület penészedését, gombásodását és a bak- 
tériumok megtelepedését a készülékben. Hűtés és 
párátlanítás után a távirányító gombjának meg-
nyomásával választható ez a funkció.

ALACSONY ZAJSZINTŰ ÜZEMMÓD

IDŐZÍTÉS

ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD

PÁRÁTLANÍTÓ ÜZEMMÓD

TURBO ÜZEMMÓD

AUTOMATIKUS TÉLI-NYÁRI ÁTVÁLTÁS

AUTOMATIKUS ÚJRAINDULÁS áramkimaradás után
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Az Ön klímatanácsadója:


