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Zalety Senja KP26W:

3 tryby pracy: chłodzenie, osuszanie, cyrkulacja,
2powierzchnia użytkowania do 30 m ,

możliwość sterowania urządzeniem za pomocą sieci Wi-Fi,

klasa energetyczna A,

ekologiczny czynnik chłodniczy R290,

atest PZH,

cyfrowy wyświetlacz na przednim panelu,

zmywalny filtr powietrza,

automatyczne odprowadzanie skroplin w trybie chłodzenia,

funkcja Swing,

funkcja Sleep,

pilot sterowania,

timer,

kółka ułatwiające przemieszczanie,

3 lata gwarancji.

Gwarancja 3 lata

Jesteśmy pewni naszych produktów, dlate-

go klimatyzatory Warmtec objęte są 3-letnią 

gwarancją door-to-door. Oznacza to, że w 

przypadku awarii, produkt odbierzemy firmą 

kurierską na nasz koszt i przetransportujemy 

do naszego serwisu, gdzie zostanie wyko-

nana profesjonalna naprawa.

SENJA KP26W

KLIMATYZATOR
PRZENOŚNY

GWARANCJA

3
lata

Warmtec Senja KP26w - dane techniczne

Zasilanie

Wydajność chłodnicza

Wydajność chłodnicza BTU/h

Zużycie energii - chłodzenie

Powierzchnia użytkowania 

  ~230 V / 50 Hz 

2do 30 m

2600 W

9000

1000 W

3-stopniowy

53 dB

Zakres regulacji wentylatora

Długość przewodu zasilającego

Średnica rury odprowadzającej powietrze

Długość rury odprowadzającej powietrze

Timer

 1,5 m

13 cm

1,5 m

tak (24 h)

tak

tak

IP0XStopień ochrony

Poziom dźwięku

Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.)

Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.)

Waga urządzenia

Gwarancja

 42 x 70 x 31 cm

 29 kg

 48,5 x 87,2 x 36 cm

 3 lata

tak

tak

Wi-Fi

Pilot sterowania

Funkcja Swing

Funkcja Sleep

Wydajność grzewcza

-

-

Wydajność grzewcza BTU/h

Zużycie energii - ogrzewanie

Czynnik chłodniczy

Przepływ powietrza

Efektywność EER

Wydajność osuszania powietrza (l / 24 h)

Efektywność COP

Klasa energetyczna - chłodzenie

Klasa energetyczna - ogrzewanie

-

-

R290

3290 m  / h

do 26 

2,6

18-32°C

-

-

A

Zakres regulacji temperatury (chłodzenie)

Zakres regulacji temperatury (ogrzewanie)

Oprócz podstawowego sterowania za pomocą 

panelu lub pilota, klimatyzator może być obsługi-

giwany za pomocą sieci Wi-Fi. Wystarczy, że na 

swoim telefonie lub tablecie zainstalujesz aplika-

cję Tuya Smart, dzięki, której będziesz mógł stero-

wać urządzeniem z dowolnego miejsca.

Sterowanie Wi-Fi
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