Energimerke A+

ZEN
EKSTREMT
LAVT LYDNIVÅ
– Fra 21dB(A)
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VARMEPUMPER

supertynn

Designvarmepumpen
for kaldt klima

design

iSave
Trykker du iSave
på fjernkontrollen
justerer varmepumpen
temperaturen ned til
10°C vedlikeholdsvarme.

Prisvinnende designmodell
I 2011 vant ZEN iFs produktdesignpris. Dette er en av de mest prestisjefylte
produktdesignprisene i verden. Den supertynne modellen kombinerer design
og teknikk - slik at du kan forene harmonien i hjemmet ditt med økt komfort
og redusert strømregning.
Ny design – ny nominasjon
August 2014 ble ZEN relansert med ny design på innedelen. Denne ble
nominert til en ny pris: “Reddot Award 2015”. Dette er en internasjonal
pris for god design som deles ut av Design Zentrum Nordrhein Westfalen.
Prisen veier tungt, og blant mange kalles den “designernes 'Nobelpris'”.

Designpris
ZEN ble nominert til den prestisjefylte
"Reddot Award 2015" prisen.

Av

Supertynn, sterk og effektiv
Zen leveres med supertynn innedel på kun 19,5 cm. Likevel har den
fabrikkgarantert driftsområde helt ned til -20°C og en COP på 4,19.
Hurtigveiledning

Stillegående med Silent Mode
Med kun 21dB(A) ved Silent Mode er ZEN i toppsjiktet innen lydnivå.
Fan Mode og uketimer
ZEN har egen Fan Mode – der kun viften går. Dette gjør den perfekt til å bruke
sammen med peis eller ovn. Egen uketimer på fjernkontrollen gir deg også
muligheten til å optimalisere komfort og besparelse.

Uketimer
På

Den supertynne innedelen er kun
19,5 cm når varmepumpen er i drift.

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.

For at du skal få mest
mulig ut av din
varmepumpe har vi
laget egne hurtigveiledninger til
våre modeller.
Spør din autoriserte forhandler om
denne når du kjøper en av våre modeller!

Kommer i 3 farger:
ZEN
Laveste lydnivå
Nominell kapasitet
SCOP
For mer teknisk informasjon, se bak
Alle data i tabellen er ved +7°C ute og +20°C inne om ikke annet er oppgitt.

ZEN kan tilpasses ditt hjem med disse modellvalgene:

21dB(A)
4,0 kW
4,5
Hvit
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