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Maromar prowadzi działalność w zakresie sprzedaży, instalacji, serwisu oraz pro-
jektowania systemów klimatyzacyjnych. Posiadamy autoryzację na sprzedaż i ser-
wis urządzeń klimatyzacyjnych produkcji wiodących firm światowych tj.  FUJITSU
GENERAL, HITACHI, MITSUBISHI ELECTRIC, PANASONIC dzięki czemu jesteśmy
w stanie w pełni sprostać wymaganiom rynkowym i zapewnić naszym klientom sze-
roki i najwyższej jakości asortyment produktów.
Nowość w naszej ofercie: Klimatyzator ścienny typu Split firmy Panasonic De-
luxe Slim inverter

Z A S T O S O W A N I E
Klimatyzator Panasonic Deluxe Slim oparty na technologii Inverter zapewnia wy-
dajną pracę dzięki zmianie częstotliwości napięcia zasilającego. Zatem, mimo uzy-
skania szybkiej, elastycznej pracy, klimatyzator zużywa mniej energii niż urządzenia
konwencjonalne. Klimatyzator można zainstalować w mieszkaniach, domach i biu-
rach

Z A L E T Y
Super płaska konstrukcja zawierająca nowoczesne wnętrze. Głębokość klimatyza-
tora to jedynie 139 mm, redukcja o około 30% w stosunku do poprzednich modeli
Filtr superantyalergiczny (10-letni czas użytkowania). filtr łączy trzy funkcje: anty-
alergiczną, antywirusową oraz antybakteryjną (dezaktywuje i eliminuje 99% wszyst-
kich alergenów, wirusów i bakterii przechwyconych przez filtr)
Klimatyzator należy do klasy energetycznej A, co zapewnia niski pobór prądu
Odświeżacz jonizujący zapewnia świeże powietrze naładowane ujemnymi jonami
takie jak w okolicach wodospadów i lasów
Tryb dużej mocy zapewnia szybkie schłodzenie lub ogrzanie pomieszczenia

C H A R A K T E R Y S T Y K A
Model: CS-TE9HKE

Moc chłodnicza [kW]: 2,50 
Moc grzewcza [kW]: 3,60 
Pobór prądu (chłodzenie/grzanie) [A]: 2,6/4,0 
Pobór mocy (chłodzenie/grzanie) [W]: 570/870
Roczny pobór energii [kWh]: 285 
Poziom ciśnienia akustycznego (min./max.) [dB(A)]: 24/40 
Wymiary jedn. wewn. (wys.xszer.xgłęb.) [mm]: 298x799x139
Wymiary jedn. zewn. (wys.xszer.xgłęb.) [mm]: 540x780x289
Masa ( jedn. wewn./jedn. zewn.) [kg]: 8 / 34 
Zakres temp. pracy (chłodzenie/grzanie) [°C]: 16~43 / -5~24

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Oferujemy usługi w zakresie projektowania systemów klimatyzacji, sprzedaży, mon-
tażu, serwisu, konserwacji klimatyzatorów. W naszej ofercie znajdują się również
klimatyzatory takich firm jak Fujitsu General, Mitsubishi Electric, Hitachi a także kli-
matyzatory przenośne

Sprzedaż, montaż, serwis, konserwacja 
oraz projektowanie systemów klimatyzacji
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