
Po prostu
wyższa
wydajność

Dimplex PC 35AMB
Klimatyzator przenośny

Doskonałe rozwiązanie do pomieszczeń 
bez możliwości zastosowania klimatyzatora 
stacjonarnego. 

Nie wymaga montażu, a tym samym 
ingerencji w ścianę budynku.

4 funkcje w jednym urządzeniu: chłodzenie, 
grzanie, wentylacja i osuszanie powietrza.

Wyposażony w kółka umożliwiające łatwe 
przemieszczanie i chowanie urządzenia 
w okresie, kiedy nie jest używane.

Wysoka wydajność i oszczędność energii.

Wygodne sterowanie pilotem 
bezprzewodowym z wyświetlaczem LCD.

Programator czasowy (24 h).

Funkcja „sleep” z trybem uśpienia.

Dimplex PC 35AMB jest bardzo prak-
tyczny – można go ustawić dokładnie 
w miejscu, w którym istnieje potrzeba schło-
dzenia powietrza, a następnie przenieść go 
w inne miejsce. Obudowa wyposażona 
w kółka ułatwia łatwe przemieszcza-
nie i chowanie urządzenia w okresie, kie-
dy nie jest używane. Obsługa klimatyzatora 
Dimplex PC 35AMB jest intuicyjna i ła-
twa – urządzenie posiada układ sterujący 
umieszczony na obudowie. Dodatkową wy-
godę i komfort obsługi zapewnia zdalne 
sterowanie wielofunkcyjnym pilotem
wyposażonym w wyświetlacz LCD. Ste-
rownik wyposażony jest w 24-godzinny 
programator czasowy, funkcję „sleep”
z trybem uśpienia, 3 poziomy prędkości 
wentylatora w czasie chłodzenia oraz jedną 
pozom prędkości w trybie grzania.

Dimplex PC 35AMB – 
wybrane zalety

Komfort i wygoda
przede wszystkim!

Wydajne chłodzenie 
w upalne dni
Klimatyzator Dimplex PC 35AMB to do-
skonałe rozwiązanie dla osób poszu-
kujących niezawodnych urządzeń do 
wydajnego i oszczędnego chłodze-
nia pomieszczeń w upalne dni. Spraw-
dza się wszędzie tam, gdzie nie można 
zainstalować urządzeń ściennych typu 
split. Ważną cechą klimatyzatora jest to, 
że nie wymaga on montażu. Do pra-
cy wystarczy jedynie uchylone okno i nie 
jest potrzebna ingerencja w ścianę
zewnętrzną budynku. Oprócz chłodzenia, 
klimatyzator zapewnia również wydajne 
grzanie, wentylację i osuszanie powietrza 
– po prostu 4 funkcje w jednym urzą-
dzeniu! Nie bez znaczenia jest też fakt, że 
Dimplex PC 35AMB do pracy wykorzystu-
je ekologiczny czynnik R410A zapewniają-
cy wysokie parametry chłodzenia.
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Dimplex PC 35AMB – dane techniczne

Model Dimplex PC 35AMB

Zasilanie 220-240V ~50 Hz

Moc znamionowa (chłodzenie)* 1480 W

Moc znamionowa (ogrzewanie)* 1300 W

Wydajność chłodzenia 3500 W

Wydajność grzania 3500 W

Wydajność osuszania ok. 60 l/dobę

Czynnik chłodniczy R410A

Przepływ powietrza 450 m3

Zakres głosnosci min/max 54-65 dBA

Zakres temperatur (chłodzenie) 17-30°C

Zakres temperatur (grzanie) 15-25°C

Timer 24 h

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 300 x 505 x 778 mm

Masa 29,5 kg

Czynnik chłodniczy R410A

Długość / średnica przewodu odprowadzającego ciepłe powietrze 135 / 15 cm

Długość kabla zasilającego 1,82 m

Stopnie prędkości wentylatora w trybie chłodzenia 3

Stopnie prędkości wentylatora w trybie grzania 1

Wodoodporność IPX4

* EN 60335
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