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KOMPAKTMODELLEN

- en vinner i hjemmet!
Ekstremt lavt lydnivå
- fra 19dB(A) på innedelen
Nattsenkingsfunksjon for
ekstra lavt lydnivå fra utedelen
Designet for å levere varme
og kjøling til alle type rom
Mitsubishi Electric kvalitet med
høy ytelse, høy komfort og kompakt
innedel
Kjøling: A+++

www.mitsubishielectric.no

Varme: A++

AZIRA

Energiklasse varmedrift/kjøledrift: A++/A+++

KOMPAKTMODELLEN
Stilren kompaktmodell
Vår kompaktmodell Azira gir deg mye kvalitet, kjøling og varme for
pengene. Innedelen er designet for å passe en rekke rom, som f.eks
soverom, stue, eller på kontoret. Azira er kompakt, linjene stilrene, og med
nyutviklet effektiv inne- og utedel er dette en modell man virkelig blir glad i.
Det nye kuldemedie R32 gir også lavere GWP verdi og er bedre for miljøet.
Ingeniørkunst i toppklasse
Utedelen kommer med nyutviklet vifte for bl.a raskere avriming.
Innedelen har fått et løft i forhold til den tidligere kompaktmodellen
Lenta Silent. Oppgraderte luftspjeld, tynnere varmeveksler og større vifte
sørger for høy ytelse og lavt lydnivå, levert av en kompakt og smakfull
innedel. I tillegg har modellen 10 graders funksjon som gjør at du kan ha en
lavere vedlikeholdstemperatur når du selv er borte. Azira leveres også med
Fan Mode (viftefunksjon) for effektivt å fordele varmen om du f.eks fyrer
i peisen, EconoCool (økonomisk avkjølig), og uketimer.
Økonomisk og høy varmekapasitet
Med en SCOP på 4,6 sørger Azira for at du får igjen 4,6 ganger mer varme
enn ved tradisjonell el-fyring som f.eks panelovner. Modellen leverer opp til
4600W, og har fabrikkgarantert varmekapasitet ned til -20°C. Ønsker du litt
ekstra varme på hytta, eller kanskje litt kjøling i sommerhalvåret til en lav
kostnad, er denne modellen perfekt.
24 mnd. rentefri delbetaling
Med vårt varmelån kan Azira nedbetales over 24 mnd.
fra kun 929,- pr. mnd!

Aircondition gir bedre søvnkvalitet
Som de fleste vet er søvn viktig for livskvaliteten vår. Azira er perfekt som
aircondition på soverommet, eller andre oppholdsrom. Innedelen er liten og
kompakt, og med utrolige 19dB(A) er den så stille at den kan kjøle deg ned
hele natten uten å forstyrre nattesøvnen. Med energiklasse A+++ og en
SEER på hele 8,6 kan du nyte svalt og temperert inneklima hele sommeren
igjennom.
Lydnivå er viktig!
Lavt lydnivå er veldig viktig, både inne og ute. Innedelen til Azira har
utrolige 19dB(A) på laveste lydnivå, og tilnærmet umulig å registrere
ut i fra de lydfrekvenser vi mennesker oppfatter.
Nattmodus for enda lavere lyd ute
Utedelen har kun 50dB(A), samt mulighet for 3dB(A) nattsenking.
Dette gjør Azira til den perfekte modellen om du f.eks. skal bytte ut en
gammel varmepumpe som støyer, eller du kanskje bor i tett bebyggelse
eller borettslag, og har spesielle krav for utedelens støynivå.

Azira
19dB(A)
1,3-4,6 kW
4,0 kW
4,6 / 8,6

Laveste lydnivå
Kapasitet ved +7°C (min-maks)
Nominell kapasitet
SCOP / SEER
Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt.

Nyhet!
Wingletsfunksjon

superkompakt

d e s i gn

21,9 cm

Standard
29,9 cm

Det nyutviklede designet på
viftebladet til Azira med Wingletsfunksjon bidrar til sikker drift, lavt
lydnivå og forbedret luftmengde over
registeret før og etter avriming.
7% bedre SCOP*
Økt energimerke*

Winglet
79,8 cm

* Sammenlignet med tidligere kompaktmodell
Lenta Silent

HØY YTELSE,
KOMPAKT
INNEDEL!

Ekstremt
lavt lydnivå
Fra 19dB(A)

Japansk
ingeniørkunst
i toppklasse!
Vår kompaktmodell Azira gir
deg Mitsubishi Electric kvalitet
med høy ytelse, høy komfort
og kompakt innedel!
Innedelens luftspjeld, vifte og varmeveksler
er designet for enda bedre luftdistribusjon,
lav lyd og kompakt innedel uten effekttap!

22%
større

75%
større
104% større

Luftspjeldene er oppgradert for å gi enda bedre
komfort. Sammenlignet med den tidligere
kompaktmodellen Lenta Silent er spjeldene
dobbelt så store, dette gir enda bredere
luftstrøm og bedre kontroll.

AIRCONDITION!
Drømmer du om svalt og temperert inneklima,
eller god og behagelig søvn?

8% større

32%
tynnere

Sammenlignet med Lenta Silent er også viften
større for å gi ytterligere aerodynamisk ytelse
og lavt lydnivå. Innedelens tynne varmeveksler
gir lavere trykkfall, som igjen gir høy ytelse
til tross for liten innedel.

Uketimer
Med uketimeren kan du stille inn klokkeslett for
av- og påsetting, samt regulere temperaturen på
varmepumpen, alle ukedagene separat.
Perfekt for å spare energi når du ikke er til stede.

SOV GODT OM SOMMEREN!

Wifi (tilleggsinstallasjon)

Azira er perfekt som aircondition på
soverommet, ...eller i stua, ...eller på hytta,
...eller der du måtte trenge det! Med utrolige 19dB(A)
er den så stille at den kan kjøle deg ned hele natten
uten å forstyrre nattesøvnen.

Med en enkel tilleggsinstallasjon kan Azira gi deg kontroll
og frihet med Wifi der du kan styre modus, vifte og temperatur.
Styr ditt innemiljø uavhengig av hvor du befinner deg fra alle
weblesere, tablets og smarttelefoner. Ferdig slott i innedelen
for enkel plassering av WiFi enheten.

Nattmodus
(Night Mode)
Ny unik funksjon!
Med et enkelt tastetrykk
på fjernkontrollen senkes lyden
fra utedelen med 3dB(A), noe
som tilsvarer en reduksjon
på hele 50% av den lyd vi
mennesker oppfatter.
Lysstyrken på innedelens
driftsindikatorlampe dimmes
og pipelyden deaktiveres.
Nyt natten i et behagelig inneklima, der hverken du eller
de som har soverom nær
utedelen plages av støy!

Vedlikeholdsvarme
(i-Save)

Viftemodus
(Fan Mode)

Velg trinnløst fra
+10°C og oppover

Perfekt om du
fyrer i peisen!

Utmerket funksjon dersom du
har lengre perioder der du er
borte, eller benytter Azira utenfor
ditt daglige oppholdssted som
f.eks. hytte, kjeller, loftetasje
eller på kontoret. Sikrer jevn
varme og stabilt inneklima på
forhåndsvalgt temperatur,
viftehastighet og retning på
luftstrømmen. Gradene justerer
du trinnløst til ønsket
innetemperatur/vedlikeholdsvarme fra +10°C og oppover.

Ved bruk av Fan Mode
er det kun viften i innedelen
som går. Dette gjør Azira perfekt
til å bruke sammen med peis
eller ovn da viften vil hjelpe med
å fordele varmen i boligen.

Modellen har:
Varmestav i bunnpanne (behovsstyrt)
Spesialutviklet software for nordiske forhold
Inverter kompressor
1 fas 230V, 50 HZ

AZIRA

Varmefunksjon (kW)
Kapasitet ved +7°C (min-maks)
Nominell kapasitet ved +7°C
Effektforbruk nominell
Fabrikkgarantert varmekapasitet ved -15°C

1,3-4,6
4,0
1,03
2,6

Kjølefunksjon (kW)
Kapasitet (min-maks)
Kapasitet nominell ved +35°C
Effektforbruk nominell

1,1-3,8
3,5
0,99

Tekniske data
SCOP
Energimerke varmedrift
SEER
Energimerke kjøledrift
Fabrikkgarantert varmekapasitet

4,6
A++
8,6
A+++
-20°C

Innedel teknisk data
Lydnivå SPL - dB(A)*
Luftmengde i m3/min (Lav-Super)
Dimensjoner i mm (HxBxD)

19-24-31-38-45
4,9-12,9
299x798x219

Utedel teknisk data
Lydnivå SPL (varmedrift / kjøledrift) - dB(A)*
Sikring
Dimensjoner i mm (HxBxD)
Kjølemedie / CO2-ekvivalent (tonn) / Kjølemediefylling (kg)

50 / 49
10A
550x800x285
R32 / 0,37 / 0,55

Utstyr
Ekstremt lavt lydnivå
Nattsenkingsfunksjon
Viftemodus
Uketimer
I-Save funksjon (10°C vedlikeholdsvarme)
Econo Cool

Veil. produktpris:
Montering kommer i tillegg med 5700,-

15 500 kr

Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt. *SPL = Sound Pressure Level. Vi tar forbehold om evnt. trykkfeil og modellendringer.

24 MND RENTEFRI
NEDBETALING

www.mitsubishielectric.no

PR MND 929,TOTALPRIS INKL. GEBYR: 22 280,-

Varmepumpe: 15 500,Montering:
5 700,Totalpris:
21 200,-

