VARME.
HELT ENKELT.

KOMPAKT
MODELLEN

Det er ikke alle som ønsker seg et kjøleskap som skriver
handlelister, eller en eggekoker som sender twitteroppdateringer. For noen ligger skjønnheten i at noe gjør
en jobb eksepsjonelt bra. At det er lett å komme i gang.
At alt man forholder seg til er en på-knapp og en dings
man kan skru på for å justere. IGURU er vår nyeste varmepumpe. Vi kaller den vår «lille tøffing» fordi den gjør én ting
svært effektivt uten å ta stor plass. Den gir deg varme.
Helt enkelt.

ENERGIMERKE A++

WiFi
12

Nattmodus

Varmesprederfunksjon

Driftslås

Viftemodus

Vedlikeholdsvarme

Uketimer

Stillegående

KOMPAKT OG SOLID.
IGURU er vår maskin i Hyper Heating serien med den mest kompakte
innedelen, kun 28 cm høy og 83,8 cm bred. Det gjør modellen svært
plasseringsvennlig, og innedelen kan monteres på diskré plasseringer.
IGURU er spesialutviklet for Skandinavia med fabrikkgarantert varmedrift
ned til -25°C, benytter det miljøvennlige kjølemediet R32, og har
selvfølgelig ypperlig kjølefunksjon for varme sommerdager.

EKSTREM VARMEKAPASITET.
Til tross for sin kompakte innedel klarer IGURU å levere svært høy
varmekapasitet fra den kraftige kompressoren med Hyper Heating
teknologi. Dette sikrer deg behagelig temperatur inne, også hvis det
er virkelig kaldt ute. Her får du en kompakt innpakning med fokus på
varmekapasitet og leveringsevne i kalde klimaer. IGURU 6200 leverer
sin nominelle varmekapasitet på 3,2 kW helt ned til -21°C, og IGURU
6600 leverer sin nominelle på 4,0 kW helt ned til -19°C. Det er derfor
IGURU kalles en «liten tøffing».

TEKNOLOGI FOR HØY KOMFORT.
IGURU er utstyrt med ekstra store luftspjeld for optimal luftstrøms
kontroll, og Varmesprederfunksjon for bedre luftsirkulasjon og fordeling
av varmen i boligen. Den leverer stor luftmengde, dette gir god kastelengde og høy varmekomfort i hele rommet. IGURU kommer også
med innebygget WiFi, nattmodus og LED-backlight på fjernkontrollen
for ekstra god leservennlighet. IGURU 6600 har mulighet for ekstra
lang avstand mellom inne- og utedel, helt opp til 30 m rørstrekk,
der det er behov for det.

Dybde: 22,9 cm
Høyde:
28 cm
Bredde: 83,8 cm

Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15°C
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -25°C
SCOP
Laveste lydnivå

IGURU 6200

IGURU 6600

3,6 kW
3,0 kW
4,6
19dB(A)

4,4 kW
3,4 kW
4,6
19dB(A)

*Alle data i tabellen er ved +7°C og +20°C inne om ikke annet er oppgitt.
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