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Przenośny klimatyzator EBERG COOLY C35HD   to urządzenie 
pozwalające kompleksowo zadbać o powietrze w pomieszczeniu 
poprzez funkcje chłodzenia, grzania, osuszania i wentylacji. 
Klimatyzator charakteryzuje się doskonałymi parametrami 
technicznymi, nowoczesnym wzornictwem oraz dbałością o 
środowisko naturalne.

COOLY C35HD zapewnia 3,22kW mocy chłodniczej oraz 2,93kW 
mocy grzewczej. Urządzenie można również stosować do osuszania 
i wentylowania pomieszczeń. Ponadto COOLY C35HD został 
wyposażony w całą gamę dodatkowych funkcji, które sprawiają, 
że korzystanie z niego staje się łatwe, przyjemne i efektywne. 
Wśród najważniejszych należy wymienić funkcję SWING znacząco 
powiększającą zasięg cyrkulacji powietrza, programator czasowy 
umożliwiający efektywne i ekonomiczne zarządzanie pracą 
klimatyzatora, czy wyświetlacz LCD subtelnie wkomponowany w 
obudowę. Projektując ten klimatyzator zadbano także o środowisko 
naturalne stosując, charakteryzujący się bardzo niskim potencjałem 
globalnego ocieplenia, czynnik R290.

Klimatyzator COOLY C35HD to idealne rozwiązanie dla osób 
poszukujących wydajnego i oszczędnego chłodzenia pomieszczeń 

w upalne dni.  Doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nie można 
zainstalować urządzeń ściennych typu split. Sprawdzi się także jako 
źródło ciepła w chłodniejsze dni, gdy miejskie sieci ciepłownicze nie 
dostarczają ciepła do odbiorców. Ważną cechą urządzenia jest to, 
że nie wymaga on skomplikowanego montażu. Do pracy wystarczy 
jedynie uchylone okno, nie ma potrzeby 
ingerować w konstrukcję ściany budynku.

COOLY C35HD
BLACKKlimatyzator przenośny

Dane techniczne
TYP C35HD BLACK

Moc chłodzenia 3,22kW

Moc grzania 2,93kW

Maksymalny pobór mocy 
(chłodzenie / grzanie)

1230W / 1035W

Czynnik chłodniczy R290

Głośność  
(Poziom Mocy Akustycznej)

65dB

Napięcie nominalne 230V

Klasa energetyczna A

Przepływ nominalny 280m3/h

Wydajność osuszania 36l/24h

Ilość prędkości nawiewu 3

Sterowanie Panel sterowania, pilot, Wi-Fi

Filtr Filtr elektrostatyczny

Masa netto/brutto 31kg/35kg

Wymiary 440 x 715 x 355 mm

Kolor: Czarny

Cechy urządzenia

Akcesoria w zestawie

Opis produktu

• Rura wyrzutowa ciepłego powietrza (dł. 
1,5 m) wraz z okrągłym zakończenie oraz 
przejściem na zakończenie płaskie,

• Zestaw podłączeniowy do okna 
przesuwnego lub rolety okiennej.

• Rura do ciągłego odprowadzania skroplin w 
trybie osuszania.

Climalock
do dokupienia osobno

Innowacyjne i skuteczne 
rozwiązanie do uszczelnienia 
uchylonego okna. Pośrodku 
materiału uszczelniającego 
znajduje się otwór przystosowany 
do montażu przewodu 
odprowadzającego ciepłe 
powietrze. Takie rozwiązanie 
gwarantuje skuteczną wentylację.

CICHA PRACA 
Poziom hałasu Niski/Średni/
Wysoki – 51/53/55dB(A)

Tryb SLEEP
Tryb cichej pracy

4w1
chłodzenie, ogrzewanie, 
osuszanie, wentylacja

R290
Ekologiczny i wydajny czynnik 
chłodniczy

Wyświetlacz LCD
Wkomponowany w obudowę

TIMER 24h
Programator czasowy włączenia 
i wyłączenia urządzenia

Funkcja SWING 
Automatyczne żaluzje
zmieniające kąt nawiewu 
powietrza

LCD DISPLAY

WiFi
Sterowanie za pomocą aplikacji 
mobilnej


