
 

VLASTNOSTI KLIMATIZACE
 5 provozních režimů: auto, chlazení (COOL), 

odvlhčování (DRY), ventilace (FAN) a topení 
(HEAT) 

 Časovač / TIMER: nastavení 24 hodinového 
časovače 

 4 rychlosti ventilátoru: auto – nízká
 – střední - vysoká 

 Odvlhčování: účinně snižuje  
vlhkost v místnosti 

 Ovládání pomocí Wi-Fi 
 Snadná manipulace s kolečky 
 Multifunkční dálkové ovládání 
 LED displej: zobrazuje aktuální  

pokojovou teplotu a provozní režim
 Funkce SLEEP: v režimu chlazení  

zajišťuje tichý a úsporný provoz 
 Dětská pojistka: možnost uzamčení 

tlačítek 

ddd 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADP-12F/C
 

Nový model mobilní klimatizace DAITSU 
ADP-12F/CX je vybaven řadou praktických funkcí, 
jako je topení nebo možnost ovládání pomocí Wi
Fi  a mobilní aplikace, která je v
Díky bohatému příslušenství je její 
používání velmi snadné a pohodné.

Tato kvalitní klimatizace zajišťuje funkce chlazení, 
topení, ventilace a odvlhčování. Vyniká účinným 
chlazením s nízkou spotřebou energie, je proto 
šetrná k životnímu prostředí. Využití najde nejen 
v domácnostech, ale i v kancelářích.

Výhradní dovozce zařízení: Kostečka Group spol. s.r.o.

Kaplická 125, 382 32, Velešín, web: www.kostecka.net

VLASTNOSTI KLIMATIZACE: 
: auto, chlazení (COOL),  

odvlhčování (DRY), ventilace (FAN) a topení 

: nastavení 24 hodinového 

nízká 

pokojovou teplotu a provozní režim 
 

: možnost uzamčení  

 
MODEL 
Výkon chlazení/ topení 
Příkon chlazení/ topení 
Vhodné pro prostor 
Energetická tř. 
chlazení/ topení 
Napájecí napětí V/ Ph / Hz
Provozní proud 
Vzduchový výkon 
(vysoké/ nízké ot.) 
Hlučnost 
(vysoké/ střední/ nízké ot.) dB

Kapacita odvlhčování 
Hmotnost 
Rozměry (ŠxHxV) 
Chladivo 
Množství chladiva 

F/CX 

Nový model mobilní klimatizace DAITSU  
je vybaven řadou praktických funkcí, 

nebo možnost ovládání pomocí Wi-
Fi  a mobilní aplikace, která je v českém jazyce. 
Díky bohatému příslušenství je její instalace a 
používání velmi snadné a pohodné. 

Tato kvalitní klimatizace zajišťuje funkce chlazení, 
topení, ventilace a odvlhčování. Vyniká účinným 

nízkou spotřebou energie, je proto 
životnímu prostředí. Využití najde nejen 

kancelářích. 

: Kostečka Group spol. s.r.o. 

web: www.kostecka.net 

ADP 12F/ CX 
kW 3,40 / 2,70 
kW 1,35 / 1,03 
m2 18 - 29 

 A /A+ 

V/ Ph / Hz 220-240/1/50 
A 8,4 

m3/h 360/330 

dB (A) 53 / 51 / 49 

l/h 1.0 
kg 35,5 

mm 390 x 405 x 820 
typ R-290 
kg 0.20 


