
 

A tavalyi év Fisher Professional sorozata az idén további extra funkciókkal gazdagodott, 
mely funkciókat a fűtés és hűtés esetén is élvezhetünk. A gép tervezésekor fontos szempont 
volt, hogy a fűtés és a kiemelkedő hatékonyság mellett a legtöbb kényelmi funkcióval legyen 
ellátva. Teljesítményben 2,5 kW-tól egészen 7 kW-ig választhatunk, így mindenki igényére 
találunk megfelelő megoldást. 

De lássuk, mi az, amit ezzel a berendezéssel megvásárolunk: 
 

- Szűrők a tiszta és egészséges levegőért 
 

o Plazma szűrő, mely segít az allergiás panaszok csökkentésében 
 

o Silver Ion szűrő, ezüst bevonat a kórokozókkal szemben 
 

o Hideg katalitikus szűrő, a kellemetlen szagok szűrésére 
 

o Golden Fin bevonatú  hőcserélők speciális bevonata 
 

o  Öntisztító funkció, mely megakadályozza a hőcserélő felület 
penészedését 

 
- Kényelmet szolgáló funkciók 

 

o WIFI csatlakozási opció 
 

o  „Follow me” funkció a még pontosabb hőérzékeléshez 
 

o  Párátlanítás csökkenti a levegő páratartalmát 
 

http://www.fisherklima.hu/professional-sorozat


o  Temperálás a fagykárok elkerülésére 
 

o  Melegindítás fűtési üzemmódban, induláskor nem fúj hideg levegőt 
 

o  Négy irányú légterelés az egyenletes légeloszlásért 
 

o Turbo üzemmód maximális teljesítmény a hőmérséklet gyors elérésére 
 

o Automata üzemmód a beállított hőmérséklet eléréséhez 

o  Hűtőköri hibakijelzés 
 

o  Automatikus újraindulás áramszünet után 
 

o  Alacsony zajszintű üzemmód 
 

o  Időzítés 24 órás időintervallumban 
 

- Gazdaságosságot támogató megoldások 
 

o  „A+”, illetve „A++” energiaosztály a hatékony kompresszornak 
köszönhetően 
 

o  3D inverteres teljesítményszabályozás a kompresszor és ventilátor 
motorokkal, mely hatékonyságnövekedést eredményez 
 

o  Gazdaságos éjszakai üzemmódnak köszönhetően a berendezés 
igazodik az éjszakai időszakra jellemző kisebb hűtési/fűtési igényhez 



A készülék megfelel a kedvezményes H és GEO tarifa feltételeinek, így a fűtési 
időszakban energia takarítható meg a használatával. Ráadásul a tarifa igénylése után mintegy 
40%-kal olcsóbban veheti az áramot. Ez komoly rezsicsökkenés! 

 

A takarékos működés egy hosszútávú befektetés, mellyel nem csak az Ön 
rezsiszámláját, de CO kibocsátást is csökkenti, ezzel Ön óvja a természetet magának és a 
következő generációknak is! 

Várjuk a http://www.fisherklima.hu/ oldalon, ahol a további modelleket is megtekintheti. 

Berkesi Balázs 
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