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KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

CODO C26/35HD

Klimatyzator EBERG CODO HD łączy efektywne chłodzenie, 
komfort i troskę o zdrowie. W swojej klasie wyróżnia się po-
nadczasowym wzornictwem, doskonałymi parametrami tech-
nicznymi oraz nowoczesnymi rozwiązaniami. 

CODO o mocy chłodniczej 2,63kW to urządzenie 4in1 – wen-
tylacja, osuszanie, grzanie i chłodzenie w jednym. Urządzenie 
można obsługiwać z elektronicznego panelu sterowania LED 
oraz za pomocą bezprzewodowego pilota zdalnego sterowa-
nia. Sterowanie umożliwia zmianę  mocy i kierunku nawiewa-
nego powietrza, zmianę trybu pracy oraz ustawienie 24-godzin-
nego programatora czasowego. 

Klimatyzator CODO to idealne rozwiązanie dla osób poszu-
kujących wydajnego i oszczędnego chłodzenia pomieszczeń 
w upalne dni. Doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie 
można zainstalować urządzeń ściennych typu split. Ważną ce-
chą klimatyzatora jest to, że nie wymaga on skomplikowanego 
montażu. Do pracy wystarczy jedynie uchylone okno, nie ma 
potrzeby ingerować w konstrukcję ściany budynku. 

Unikalne wzornictwo i parametry techniczne zapewniają użyt-
kownikom wyjątkowy komfort, a bogactwo inteligentnych 
rozwiązań sprawia, że klimatyzator będzie spełniał najwyższe 
oczekiwania, nie tylko dziś, ale jeszcze przez wiele lat.  

OPIS PRODUKTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ
Moc  

chłodzenia
Wymiary

Przepływ 
nominalny

Max pobór mocy  
grzanie

Max pobór mocy  
chłodzenie

Czynnik 
chłodniczy

Masa Głośność
Moc 

grzania
Napięcie  

nominalne

CODO 
C26HD

2,63 kW

400x367x800 mm 400 m³/h

900 W 1010 W

R410A

28 kg

65 dB

2,34 kW

230 V
CODO 
C35HD

3,53 kW 1280 W 1380 W 29 kg 3,23 kW

Uszczelnienie okienne CLIMALOCK   
niezbędne do montażu klimatyzatora  
w konstrukcji okna (1)

 (1) Uszczelniacz okienny CLIMALOCK dostępny jako dodatkowa opcja

CECHY URZĄDZENIA

 • C26HD | Moc: 2,63kW chłodzenie, 2,34kW grzanie

 • 4in1– chłodzenie, grzanie, osuszanie, cyrkulacja

 • Elektroniczny panel sterowania z LCD

 • Pilot zdalnego sterowania 

 • 3 prędkości nawiewu

 • Funkcja SWING - automatyczne żaluzje oscylacyjne

 • Szeroki kąt nawiewu

 • Funkcja cichej pracy SLEEP

 • Czynnik R410A

 • Klasa energetyczna A

 • Poziom hałasu ≤ 56 dB(A)

 • Filtr elektrostatyczny HD+  

 • Timer 24h


