
LAKOSSÁGI
MEGOLDÁSOK

Flexi Mobil

MEKKORA TELJESÍTMÉNYRE VAN SZÜKSÉGEM? 
VÁLASSZA KI AZ ÖN SZÁMÁRA SZÜKSÉGES HŰTŐTELJESÍTMÉNYT!
A helyiség mérete alapján meghatározhatja a javasolt hűtőteljesítményt.

Hálózati áram: 220–240 V ~ 50 Hz. Csoma-
golási méret (szélesség × mélység × magas-
ság): 330x580x815 mm. Az  adatok általános 
körülményekre vonatkoznak, és nem veszik 
figyelembe az olyan tényezőket, amelyek be-
folyásolhatják a szükséges hűtőteljesítményt 
(pl. tájolás, nagy ablakfelületek, megfelelő 
szigetelés hiánya). Ha nem biztos benne, hogy 
mekkora teljesítményre van szüksége, kérje 
szakember segítségét! A készülék a feltünte-
tett minimális alapterületnél kisebb helyiség-
ben nem működtethető.

BENT A HŰVÖS, KINT A ZAJ 

Alapterület
Javasolt 

hűtőteljesítmény
Modell

Minimális 
alapterület

20 m2 2,6 kW FPR-93DE4-R 12 m2

35 m2 3,5 kW FPR-123DE4-R 12 m2

45 m2 4 kW FPR-143DE4-R 13 m2

Az első kültéren is 
elhelyezhető mobil klíma

Hűt Fűt Párátlanít Kültéren is 
elhelyezhető

Opció

 A különleges technikai megoldásnak 
köszönhetően a többi mobil klímával ellen-
tétben akár kültéren is elhelyezhető, így  
a helyiségben nincs semmilyen zajforrás.

 Hordozható, helytakarékos kivitel,  
így könnyen elhelyezhető.

 A beltéri kezelőegységnek (komfort kit) 
köszönhetően a táv irányító segítségével 
kényelmesen beállítható a kívánt hőmér-
séklet kültéri elhelyezés esetén.

 Az innovatív elpárologtató technológiának 
köszönhetően, nincs cseppvíz, így nem kell 
a cseppvíztartályt üríteni.

2IN1 MEGOLDÁS A HŰS ÉS TISZTA LEVEGŐÉRT

 2in1 - Tiszta levegő és hűs légtér. A ki-be 
kapcsolható UV sterilizáló lámpájának 
köszönhetően csökkenti a baktériumok  
és vírusok számát a légtérben. 

 Erőteljes hűtés üzemmódjának 
köszönhetően költséghatékonyan, gyorsan 
lehűti a helyiséget – időt és pénzt spórol.

 3-féle funkció: hűtés, párátlanítás, 
ventilátor üzemmód.

Nordica Mobil

 Időzítő funkciójával kényelmesen 
szabályozható.

 Hűtési üzemmódban nincs szükség a 
kondenzvíz elvezetésére. 

 Mosható porszűrő

 Digitális hibakijelzés és automata védelmi 
funkciókkal ellátva. 

Hálózati áram: 220–240 V ~ 50 Hz. Csomagolási méret (szélesség × mélység × magasság): 370x865x313 mm.
A fenti adatok általános körülményekre vonatkoznak, és nem veszik figyelembe az olyan tényezőket, amelyek befolyásolhat-
ják a szükséges hűtőteljesítményt (pl. tájolás, nagy ablakfelületek, megfe- lelő szigetelés hiánya). Ha nem biztos benne, hogy 
mekkora teljesítményre van szüksége, kérje szakember segítségét! A készülék 12 m2 nél kisebb helyiségben nem működtethető.

Modell Hűtőteljesítmény Javasolt alapterület

FP-90GE4-UV-R 2,6 kW 12–18 m2

Kompakt készülék 
— határtalan lehetőségek

Hűt Párátlanít VentilátorUV Lámpa

Opció



   5× SuperBrands-díjas, széles körben elismert termékek
   Németh Lajos meteorológus ajánlásával

A Fisher split légkondicionálók, fan-coilok és légfüggönyök kínálata 
mellett egyszerűen telepíthető készülékeinkkel is elhozzuk a jó időt, 
a jó közérzetet. A komfortos és megfelelő klímájú otthona garantálá-
sához, a Fisher mindenre tud egy megbízható megoldást, legyen szó 
légtisztításról, párátlanításról vagy a kellemes hőmérséklet biztosítá-
sáról. Melyik termékünk lesz Ön számára a legmegfelelőbb?

*Ion-generátor révén frissít, kültéri levegőt nem szolgáltat.
Aktuális árainkat eléri a www.fisherklima.hu oldalon.

A 6x légtisztító rendszer lerombolja a kórokozók DNS 
szerkezetét és kiszűri az allergéneket! A 6x légtisztítás 
elemei a kompozit szűrő: HEPA-H11, fotokatalitikus, ak-
tív szén és porszűrő, kiegészítve ionizátorral és UV-C 
lámpával. Az UV-C hullámhossz-tartományú ultrai-
bolya sugárzás képes elpusztítani a DNS molekuláris 
szerkezetét, így széles körben alkalmazzák bakté-
riumok és vírusok ellen. A HEPA-H11 szűrő 99%-os 
hatékonysággal szűri ki a PM2,5 szálló por részecs-
kéket. Ilyenek például a pollen, az atka, a por, a pe-
nészgomba spóra vagy akár a textilrostok. A légtisztító 
antibakteriális hatása mellett hatékonyan szűri ki az 
olyan mérgező anyagokat, mint a benzin és ammónia, 
valamint megszünteti a füsthöz hasonló kellemetlen 
szagokat.

A Fisher párátlanító készülékek beépített víztartállyal rendelkeznek, a levegőből kivont víz ebbe csöpög. Amennyi-
ben a készüléket olyan helyre helyezi, ahol lehetőség van a víz elvezetésére, a készülékben található cső segítsé-
gével a vizet elvezetheti. A 20 l-es készülék körülbelül 100 m3-re ajánlott, ami átlagos belmagassággal számolva 
(2,6 m) 38 m2-es területre elegendő. A 30 l-es készülék körülbelül 150 m3-re ajánlott, ami átlagos belmagassággal 
számolva (2,6 m) 58 m2-es területre elegendő.

Párátlanító készülékek
FISHER

Légtisztító készülékek
Válassza a Fisher termékeit, 
hiszen kedvező áron kap 
megbízható minőséget!

FISHER

UV-Protect 200 és 
UV-Protect 350

Ön is szinte szorong már a vírusok miatt, 
ha közösségbe megy? Szenved az allergiától?
Influenza, COVID-19 és annyi minden lehet a 
levegőben, az ember önkéntelenül aggódni kezd. 
Mikor a vírusok nem olyan aktívak, az allergiások 
pedig lemondóan veszik tudomásul, hogy 
megérkezett a pollenszezon, folytatódhat  
a tüsszögés, orrfolyás...

Ne hagyja, hogy a magas páratartalom miatt 
otthonában elterjedjenek a megbetegedést okozó 
penészgombák! Gondoskodjon saját és családja 
egészségéről és élvezze a tiszta levegőt!

Műszaki adatok UV-Protect 200 UV-Protect 350

CADR (Levegő Tisztítottsági Mérték) m3/h 180 400

Javasolt helyiségméret m3 13-22 28-48

Hangteljesítményszint dB(A) <61 <66

Érzékelő Szagérzékelő Por, Hőmérséklet, Páratartalom

Párásítás nem igen

Méret (szé.×ma.×mé.) mm 348x556x190 403x603x245

Nettó tömeg kg 6,2 10,5

Megoldási javaslatunk

Probléma
UV-Protect 

200
UV-Protect 

350
Párátlanító

Flexi 
Mobil klíma

Nordica 
Mobil klíma

Szálló por

Penész, magas páratartalom

Friss levegő hiánya

Légúti allergia (pollen) *

Levegőben terjedő baktérium, vírus

Szagok (kemikáliák, háziállatok)

Több ember egy helyiségben  
tartózkodik vírusos időszakban

Alacsony páratartalom, száraz levegő

Fűtésre van szükség

Műszaki adatok F-DRY202AE4-I F-DRY301AE4

Vizleválasztás (30 °C; 80% rel. nedv.) l/nap 20 30

Légszállítás (magas/alacsony fokozaton) m3/h 168/125/99 191/166

Hangnyomásszint (magas/alacsony fokozaton) dB(A) 46/43/41 50/48,5

Víztartály mérete liter 3 3

Méret (szé.×ma.×mé.) mm 350x510x245 386x500x260

Nettó tömeg kg 14,6 17

Soha többé vírus, baktérium,
pollen, allergén, por, atkák, füst és kellemetlen szagok!

Ön beállítja a kívánt páratartalom 
értéket (az ideális páratartalom egy 
lakásban általában 40-60% között van) 
és a készülék ezen az értéken tartja a 
helyiség páratartalmát.

6× 
LÉGTISZTÍTÓ

RENDSZER

UV-C LÁMPÁVAL  
ÉS IONIZÁTORRAL

AZ ÖN FISHER KLÍMA ÉRTÉKESÍTŐJE:

Bár pontos bemutatásra törekszünk, a termékek a va-
lóságban kis mértékben eltérhetnek a katalógusban 
sze-replőktől. A katalógusban szereplő információk 
tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik a termékek 
műszaki adatlapját, mely az Eladónál naprakészen el-
érhető. A Columbus Klímaértékesítő Kft. a kiadvány-
ban közölt in-formációk előzetes bejelentés nélküli 
megváltoztatásának jogát fenntartja. 
Kiadás: 2022/03


