
Klimatyzator przenośny
MN09CES (9 000 BTU)

Dane techniczne

Akcesoria

*   Cały zakres specyfikacji wyróżnionych w ramach warunków testowych  
     oraz konkretne właściwości działań zależą od warunków otoczenia.
**  Za wyjątkiem pomieszczeń o dużej wilgotności powietrza.

Masa netto 28 kg

Masa brutto 33,4 kg

Wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.) 460 x 385 x 746 mm

Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.) 475 x 460 x 870 mm

Wspornik okienny 1

Zwężka do wspornika okiennego 1

Bolec z tworzwa 2

Złączka węża 1

Wąż z tworzywa 1

Manufactured by AirTek Int’l Corp. Ltd.
The Honeywell Trademark is used under license from
Honeywell International Inc.
Honeywell International Inc. makes no representation or
warranties with respect to this product.

klimatyzacja
wentylacja

osuszanie

Łatwy w obsłudze i instalacji
przenośny klimatyzator

3 w1
Przyjazny środowisku 
czynnik chłodniczy R410A
Czynnik obojętny dla warstwy ozonowej,  
bardziej przyjazny środowisku niż R-22.

Wbudowany osuszacz
Wydajność osuszania do 36 litrów na dobę.

Mobilny
Boczne uchwyty i kółka zapewniają łatwość  
podczas przenoszenia  i zmiany lokalizacji.

Cicha praca
Wysokowydajne podzespoły i sprężarka  
gwarantują cichą pracę.

Zdalne sterowanie
Prosty w użyciu pilot umożliwia wybór trybu pracy,  
nastawę temperatury i programator czasowy (24 h).

www.honeywellportableac.com

Cechy klimatyzatora



przez okno przez okno przez ścianę

MN09CES

Idealne rozwiązanie 
do schładzania pomieszczeń

Funkcje urządzenia

Klimatyzatory przenośne Honeywell to idealne rozwiązanie do chło-
dzenia miejscowego. Sprężarka, skraplacz i parownik znajdują się we 
wspólnej, kompaktowej jednostce. Powietrze jest filtrowane, osuszane 
i schładzane, podczas gdy elastyczny wąż odprowadza powietrze na 
zewnątrz. Wyposażenie klimatyzatora zawiera okienny zestaw wenty-
lacyjny. Nie ma konieczności stałego montażu. Urządzenie, oferujące 
elastyczne rozwiązanie klimatyzacyjne, można z łatwością przenosić 
między pomieszczeniami. 

System automatycznego odparowania** – urzadzenie automa-
tycznie odparowuje skropliny poprzez wąż odprowadzający powie-
trze. Nie ma konieczności opróżniania zbiornika skroplin, z wyjątkiem 
pracy urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności.
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Możliwość samodzielnego montażu

1 Zamontuj wąż z tworzywa  
we wsporniku okiennym,  
na jednym jego końcu załóż  
zwężkę, a na drugim zamocuj 
złączkę. Upewnij się, że są  
dobrze zamocowane.

Połącz wąż z tworzywa  
z przyłączem węża na  
tylnej ściance urządzenia.

Połącz wspornik okienny z drugim 
końcem węża z tworzywa. Upewnij 
się, że wszystkie połączenia są 
solidne i wykonane poprawnie.

Połącz wspornik okienny z oknem.

Dopasuj wspornik okienny 
pod względem szerokości 
lub wysokości okna i wsuń 
bolce z tworzywa w celu 
zamocowania wspornika  
w zadanej pozycji.

Uwaga: Nie montuj wspornika okiennego na oknie. Czynność ta jest wymagana 
wyłącznie w celu regulacji wspornika względem rozmiaru okna. Po dopasowaniu 
rozmiaru należy usunąć wspornik z okna.
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Pilot zdalnego sterowania

Sterowanie elektroniczne

Lamele z powłoką hydrofilową
Lamele wymiennika ciepła zostały pokryte specjalnym ma-
teriałem zapobiegającym gromadzeniu się kropli wody na 
ich powierzchni. Zapobiega to wyciekom wody.

Zdolność schładzania 
powierzchni do 32m2

Pojedynczy wąż 
(1,2 m)

Zakres nastawy 
temperatury 
(16°C - 32°C)°C

Zakres 3 prędkości 
wentylatora 
(HI•MED•LO)

A

Wydajność osuszania 
(L/h) = 1,5 litra

24 godzinny 
programator
automatycznego 
wł./wył.

Sterowanie 
dotykowe

System 
automatycznego
odparowania**

Wydajny nawiew 
powietrza (282m3/h)*

R410A – 
przyjazny środowisku 
czynnik chłodniczy

Cyfrowy wyświetlacz 
LED zapewnia precyzyjne 
sterowanie temperaturą
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