
Wyjątkowo łatwa, pierwsza instalacja. 
Wstępnie zmontowany zestaw okienny można łatwo zainstalować w ciągu 
zaledwie 30 sekund. Dopełnia on minimalistyczne wzornictwo przenośnego 
klimatyzatora i zapewnia dyskretny odpływ powietrza przez okno. Wystarczy 
przymocować go za pomocą blokady, a następnie zabezpieczyć regulowanym 
paskiem.

Stylowy i poręczny pilot. 
Stylowy, okrągły pilot z eleganckimi, intuicyjnymi w obsłudze przyciskami. 
Dzięki magnesowi, pilot można wygodnie przymocować do górnej części 
przenośnego klimatyzatora.

Sterowanie za pomocą telefonu. 
Aby zdalnie regulować temperaturę w domu, można 
połączyć klimatyzator z aplikacją Electrolux Home 
Comfort w smartfonie.

Zawsze równomierny nawiew powietrza.
Opatentowane rozwiązanie AirSurround zastosowane 
w naszym przenośnym klimatyzatorze zapewnia pełen 
komfort. Dzięki oryginalnemu, cylindrycznemu 
kształtowi powietrze przemieszcza się spiralnym 
ruchem do góry zamiast do wewnątrz. W efekcie 
powstaje pośredni, bardziej równomierny przepływ 
powietrza.

Elegancja i wydajność w jednym.
Ten przenośny klimatyzator wyróżnia się atrakcyjnym i 
stylowym cylindrycznym kształtem, a jego okrągłe 
żaluzje zapewniają równomierne chłodzenie i 
ogrzewanie domu.

Przenośny klimatyzator WELL P7 o atrakcyjnym, stylowym kształcie, który 
można obsługiwać zdalnie za pomocą smartfona. Zastosowane w nim 
opatentowane rozwiązanie AirSurround zapewnia pełen komfort.

Komfortowe warunki w domu – z dowolnego miejsca
Komfortowe warunki w domu dzięki pięknemu klimatyzatorowi Well P7. 
Przenośny klimatyzator można obsługiwać zdalnie za pomocą smartfona. 
Dzięki niemu można cieszyć się komfortem, gdy tylko przekroczy się próg 
domu.

Funkcje

• Niskie zużycie energii - etykieta energetyczna A+
• Zegar (24 h) umożliwia zaprogramowanie urządzenia zgodnie z 
indywidualnymi potrzebami użytkownika
• Funkcja usuwania wilgoci
• Podłączenie przez ControlBox 24/7
• Tryb automatyczny: ustaw domyślną temperaturę chłodzenia pomieszczenia

Klimatyzator Well P7 BTU 9000

WP71-265WT
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Model WP71-265WT
Kolor szary

Tryb auto, chłodzenie, suszenie, 
wentylacja, ogrzewanie

Zdalne sterowanie tak
Typ wyświetlacza LED
Wysokość [mm] 955
Szerokość [mm] 388
Głębokość [mm] 388
Czynnik chłodniczy R290
GWP 3
Funkcje ogrzewanie & chłodzenie
Wyświetlacz pilota wł./wył.
Kod produktu (PNC) 950 011 533
Kod EAN 7332543681242

Specyfikacja techniczna

Klimatyzator Well P7 BTU 9000
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