
SAC MT9020C
Informační list

Napájení.......................................................................................................................................................................................220–240 V ~ / 50 Hz
Výkon chlazení ...............................................................................................................................................................................max. 9 kBtu/hod
Příkon ........................... .........................................................................................................................................................................................1000 W
Odběr el. proudu..................................... .............................................................................................................................................................4,35 A
Faktor chlazení EER....................................................................................................................................................................................................2,6
Kapacita odvlhčování..................................................................................................................................................................................1 l / hod
Kapacita vestavěného zásobníku kondenzátu..............................................................................................................................................0,4 l
Typ a náplň chladiva .................................................................................................................................................................................R290/260 g
Objem proudícího vzduchu.......................................................................................................................................................................280 m3/h
Hlučnost .......................................................................................................................................................................65 dB(A) (vysoké nastavení)
Maximální dovolená hodnota nadměrného pracovního tlaku: Sací / výtlačná část chladicího okruhu................1,2 / 2,3 MPa
Rozměry mobilní klimatizace (š × h × v) .........................................................................................................................440 × 325 × 695 mm
Hmotnost ...................................................................................................................................................................................................29 kg (netto)
Provozní teplota (chlazení) ..........................................................................................................................................................................18–32 °C
Doporučená plocha místnosti ..................................................................................................................................................................20–31 m2

Deklarovaná hodnota emise hluku spotřebiče je 65 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Poznámka: 
Účinnost mobilní klimatizace může být snížena v případě, že je používána mimo rozsah výše uvedených provozních teplot.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného 
komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie 
nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí 
a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od 
svého prodejce.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.


