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BRIS
Klimatyzator ewaporacyjny

Dane techniczne

Opis produktu

Cechy urządzenia

TYP BRIS

Wymiary 266 x 275 x 750 mm

Moc 50 W

Przepływ nominalny 479,4 m3/h

Czynnik chłodniczy woda

Pojemność zbiornika 8 l

Sterowanie Elektroniczny panel sterowania LED

Masa 5,5 kg

Głośność 59,3 dB

Napięcie nominalne 230 V

Klimatyzator ewaporacyjny EBERG BRIS to idealnerozwiązanie dla 
osób oczekujących wydajnegoi oszczędnego chłodzenia w nawet 
bardzo upalne dni.

Klimator charakteryzuje się wyjątkową funkcjonalnością – oprócz 
chłodzenia powietrza służy także do nawilżania i oczyszczania, 
zapewniając przyjemną i komfortową atmosferę.

BRIS łączy w sobie jednocześnie 5 funkcji – cyrkulację, nawilżanie, 
chłodzenie, oczyszczanie i jonizację. Dzięki dotykowemu panelowi 
sterowania oraz pilotowi z wyświetlaczem LCD obsługa urządzenia 
jest bardzo prosta i intuicyjna. Elektroniczny wyświetlacz wskazuje
wybrane funkcje oraz temperaturę w pomieszczeniu.

Urządzenie wyposażono w wiele funkcji poprawiających komfort 
użytkowania. Należy wymienić przede wszystkim automatyczną 
regulację kąta nawiewu powietrza, która zdecydowanie poprawia 
efektywność cyrkulacji i chłodzenia powietrza. Dla pełnego komfortu 

użytkownik może też wybrać jeden spośród trzech trybów pracy
klimatora: normalny, naturalny oraz cichej pracy, Tryb naturalny 
zapewnia odczuwanie naturalnych powiewów wiatru. Praca w trybie 
sleep np. w połączeniu z programatorem czasowym daje możliwość 
korzystania z urządzenia podczas snu. Pomyślano także o ekologii 
i ekonomii. Tryb ECO uzależnia prędkość pracy wentylatora od 
temperatury otoczenia, a w konsekwencji oszczędną pracą.

Zdecydowaną poprawę efektu chłodzenia umożliwia zastosowanie 
wkładu ICEBOX, załączonego do zestawu. W utrzymaniu czystości 
i higieny pomaga wyjmowany zbiornik na wodę oraz wbudowany 
filtr powietrza. Alarm niskiego poziomu wody pomaga w utrzymaniu 
ciągłości efektywnej pracy klimatora.

Ponadto klimator BRIS charakteryzuje się smukłą nowoczesną 
sylwetką, co sprawia, że będzie się dobrze prezentował w każdym 
pomieszczeniu.

ICEBOX
W komplecie wkład chłodzący

TIMER 8h
Programator czasowy włączenia 
i wyłączenia urządzenia

OSYLACJA
Żaluzje oscylacyjne w poziomie 
i pionie

PILOT
Z wyświetlaczem LCD

CICHA PRACA 
Komfort użytkowania

ION
Jonizacja powietrza

Wyświetlacz LCD
Cyfrowy wyświetlacz 
temperatury

5in1
chłodzenie, oczyszczanie, 
cyrkulacja, nawilżanie, jonizacja

7L
Duży 7l zbiornik wodny

TRYB ECO
Automatyczna prędkość pracy 
w zależności od temperatury 
otoczenia

3 TRYBY PRACY
Normalny, naturalny, sleep

3 PRĘDKOŚCI
Pracy wentylatora
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