Válassza a Fisher klímáit, ha szeretné a klímáját teljeskörűen kihasználni! Nem csak a forró
nyári napokon venné hasznát, hanem az is elvárás, hogy a fűtésszezon indulása előtt érkező
hideg napokon akár a lakás fűtésére is használhassa. Persze mindezt alacsony fogyasztás és
csendes működés mellett. Ezen felül kihasználhatja a számos extra kényelmi funkciót és 6 év
garanciát is.
Az alábbiakban bemutatjuk a Fisher termékcsalád 2018-as új oszlopos tagját, a Fisher Comfort
Plus családot, mely egyenesen a Gree gyárból érkezett.

A Fisher Comfort Plus klímában ötvöződik minden, amit a Fisher klímák különböző szériái
nyújtanak. Elegáns, letisztult megjelenés, árkategóriáját meghazudtoló modern funkciók,
gazdaságos, költségkímélő és csendes működés. Az A+ fűtési és az A++ hűtési energiaosztályba
sorolásnak köszönhetően télen, és nyáron is gazdaságosan üzemeltethető. A teljesség igénye
nélkül bemutatunk néhány funkciót, ami bizonyítja, hogy kategóriájában az egyik legjobban
felszerelt és legtöbbet nyújtó oldalfali splitklímáról beszélünk.
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4 különböző teljesítmény (2,7kW; 3,5kW; 5,2kW; 7kW), hogy a helyiség méretének,
adottságainak megfelelő készüléket lehessen kiválasztani.
Új, környezetkímélő R32-es hűtőközeg.
Széles működési hőmérséklet-tartomány:
o Hűtés: -15°C – 43°C
o Fűtés: -22°C – 24°C
A készülék az energiahatékonysági tényezőinek köszönhetően teljesíti a
kedvezményes H-tarifa feltételeit, így ezt kihasználva jelentős megtakarítás érhető el
vele.
Turbó funkció segítségével a készülék képes akár percek alatt lehűteni a szobát.
A számos kényelmi funkció, mint például a csendes működés, kikapcsolható
kijelzőfény, éjszakai üzemmód vagy a 24 órás időzítés mind azt szolgálják, hogy szinte
észrevétlenül tegye a dolgát.
A 4 irányú légterelésnek köszönhetően a klíma nem csak vertikálisan, hanem
oldalirányba is képes mozgatni a levegőt, így biztosítva az egyenletes légelosztást és
kiegyensúlyozott fűtést és hűtést.
A „Follow me” funkció lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített
hőmérsékletérzékelő segítségével pontosan a felhasználó lakáson belüli tartózkodási
helyén tudja tartani a kívánt hőmérsékletet.
Az alapból beépített WIFI segítségével kényelmesen vezérelhető a készülék
okostelefonról akár az interneten vagy a lakás WIFI hálózatán keresztül.
A különböző szűrők és hőcserélő bevonatok pedig a baktérium és vírusmentes
levegőt biztosítják, ilyen például a Blue Fin bevonatú hőcserélő, amely meggátolja a
gombák és baktériumok megtapadását vagy a Cold Plasma iongenerátor, ami az egyik
leghatékonyabb vírus és baktériumölő technológia. Ezek segítségével a készülék
kiválóan alkalmas az allergiától és légúti betegségtől szenvedő betegek, gyermekes
családok otthonába.

További részletes információk és műszaki adatok elérhetők az alábbi helyen:
https://www.fisherklima.hu/comfort-plus-sorozat
Markesz Zoltán

