
KLIMATYZATORY PRZENOŚNE

www.eberg.eu

TYP E26HD

Moc chłodzenia 2,64kW

Maksymalny pobór mocy  
(chłodzenie)

1010W

Czynnik chłodniczy R290

Głośność  
(Poziom Mocy Akustycznej)

65dB

Napięcie nominalne 230V

Klasa energetyczna A

Przepływ nominalny 350m3/h

Wydajność osuszania 17l/24h

Ilość prędkości nawiewu 2

Sterowanie Panel sterowania, pilot

Filtr Filtr elektrostatyczny HD+

Masa netto/brutto 23kg/26kg

Wymiary 365 x 355 x 713 mm

Kolor: Biały

Akcesoria w zestawie

• Rura wyrzutowa ciepłego powietrza  wraz z 
przejściem na zakończenie płaskie,

• Zestaw podłączeniowy do okna 
przesuwnego lub rolety okiennej.

Wyświetlacz LCD
Cyfrowy wyświetlacz 
temperatury

TIMER 24h
Programator czasowy włączenia 
i wyłączenia urządzenia

SZEROKI KĄT 
nawiewu – pionowa regulacja
kąta nawiewu,

PILOT
Zdalne sterowanie 
klimatyzatorem

CICHA PRACA 
Poziom ciśnienia
akustycznego: 55dB(A)

Tryb SLEEP
Tryb cichej pracy

3w1
chłodzenie, osuszanie, 
wentylacja

R290
Ekologiczny i wydajny czynnik 
chłodniczy

Klimatyzator EBERG MIRU E26HD o mocy chłodniczej 
2,64kW to urządzenie 3in1 – chłodzenie, osuszanie  
i wentylacja w jednym. Projektując urządzenie postawiono przede 
wszystkim na jego kompaktową i ergonomiczną konstrukcję. 
Efektem jest funkcjonalne urządzenie o przystępnych rozmiarach i 
solidnych parametrach technicznych.

Klimatyzator można obsługiwać z wbudowanego elektronicznego 
panelu sterowania lub za pomocą bezprzewodowego pilota 
dołączonego w zestawie. Panel sterowania i pilot umożliwiają m. in. 
wybór prędkości nawiewu, ustawienie 24-godzinnego programatora 
czasowego czy też wybór funkcji pracy urządzenia.

Istotną cechą tego produktu jest też dbałość o środowisko naturalne. 
W klimatyzatorze zastosowano ekologiczny, charakteryzujący 
się bardzo niskim potencjałem globalnego ocieplenia, czynnik 
chłodniczy R290.

Klimatyzator MIRU E26HD 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. 

Ważną cechą klimatyzatora jest to, że nie wymaga on 
skomplikowanego montażu. Do pracy wystarczy jedynie uchylone 
okno, nie ma potrzeby ingerować w konstrukcję ściany budynku. 

MIRU E26HD
Klimatyzator przenośny

Dane techniczne

Cechy urządzenia

Opis produktu

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.


