
SOFİSTİKE

VERİMLİLİK

MFZ-KA25/35/50VA MFZ-KA SERİSİ

Uzaktan
Kumanda

İç Ünite

SUZ-KA25/35VA(H) SUZ-KA50VA

Dış Ünite

MFZ-KA25/35

(Eurovent Standardına göre)**

**Eurovent Standartları Avrupa’da geçerli bağımsız standartlardır.

(Eurovent Standardına göre)**
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sağlayan bir model. “Parlak Süt Beyaz” rengi ile her odada şık 

bir görüntü ve mükemmel uyum. Hem üst hem alt hava üfleme 

kanatları klima kapatıldığı zaman otomatik olarak kapanarak 

şık görüntüsünü tamamlar. Mitsubishi Electric’ten size özel 

ortamları şıklığı ile tamamlayacak yeni bir klima.

Mitsubishi Electric’ten 

fl›k bir model, döşeme tipi 

split klima. Estetik formun 

ve çok çeşitli fonksiyonla-

rın bir birleşimi. Duvar 

kenarına montaj imkanı 

ile iç dekorasyona uyum  

Sofistike Dizayn

Zarif Ama Güçlü

Ünite yapısı çok ince ve kompakt yapıdadır. Oturma odası, 

yatak odası, tavan arası ve daha birçok ortamda rahatlıkla 

kullanılabilir. Çıkarılabilen ve yıkanabilen ön panel sayesinde 

temizlenmesi çok kolaydır. Düzenli yapılan temizlik sayesinde 

klimanız her zaman güzel görünür ve enerji tasarruflu 

çalışması devam eder.
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Optimum Hava Dağılımı

Üst ve alt kısımlardaki hava üfleme kanatları ile güçlü ve 

verimli hava dağılımı sayesinde konforlu bir hava sıcaklığı 

elde edilir. Üst kanat açısı uzaktan kumanda üzerinden 5 

hava üfleme yönü seviyesi (+ Salınım ve Otomatik Mod) ve 

4 hava debisi seviyesi (+Otomatik Mod) ile ayarlanabilir. 

Kanat açısını dik şekilde ayarlayarak cereyan oluşumundan 

kaçınabilinir ve daha konforlu bir ortam elde edebilirsiniz.

“I Save” (Hafıza) Modu

-20°C’de Isıtma (MFZ-KA25/35 VAH)

Dış ünite drenaj paneli üzerinde anti-friz 

ısıtıcı bulunan modeller sayesinde -20°C’ye 

kadar ısıtma yapmak mümkündür.

Catechin Filtre (Standart) + Anti Alerjik Enzim Filtre (Standart)

Alerjik reaksiyonları, bakterileri*1 ve viral enfeksiyonları yok eder.
Catechin anti-viral ve anti-oksidan etkiye sahip yeşil çayda bulunan bir bioflavonoidir.

Bu faydalara ek olarak Catechin mükemmel koku giderme karakterine sahiptir.

Bu nedenle Mitsubishi Electric sadece hava kalitesini yükseltmek için 

değil aynı zamanda bakteri ve virüslerin oda içinde yayılmasının engel-

lemek amacıyla bu maddeyi klimaların hava filtrelerinde kullanmayı 

seçmiştir. Filtre çıkarılıp düzenli olarak temizlendiği müddetçe koku 

giderme özelliği 10 yıl boyunca devam eder. Standart olan bu Catechin 

filtreye ek olarak yeni Anti Alerjik Enzim Filtre ölü maytları ve artıklarını, 

polenleri ve diğer alerjik maddeleri filtre üzerinde toparlayarak yapay 

enzimler*2 ile yok eder. Steril hava dağıtımı odaya daha temiz ve daha 

sağlıklı hava besleme sağlarken mikroplardan arınmış ortam elde edilir.

*1 Japon Spinners Araştırma Vakfı tarafından onaylanmıştır. Test numaraları JSIF-029220-1,JSIF-029220-2

*2 Shinsu Üniversitesi tarafından onaylanmıştır.

Sessiz çalışma

Mitsubishi Electric birçok ürününde olduğu gibi döşeme 

tipi modelde de sessiz çalışma özelliğini standart olarak 

sizlere sunar. 22dB olan ses seviyesi ile 

çalıştığını hissettirmeden konforlu ortamlar 

yaratır. 

Geliştirilmiş Inverter Kontrol ile,
her şartta yüksek verimli
çalışma

Mitsubishi Electric tarafından geliştirilmiş Inverter Teknolo-

jisi, ihtiyaç duyulan kapasiteye otomatik olarak ayarla-

nabilir. Böylece lüzumsuz elektrik sarfiyatının azaltılması ve 

enerji tasarrufunun artılması sağlanır.
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Sadece

Zarif ve
Şık Tasarımlı
MSZ-CHC
İleri seviyede enerji
tasarrufu sağlayan 
teknojilerle donatılmış
MSZ-CHC Serisi.

● Ses seviyesi
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“I save (hafıza)” tercih edilen (daha önceden ayarlanmış sıcaklığa uzaktan kumandadaki tek bir düğmeye basarak geri 

dönmeyi sağlayan basitleştirilmiş bir ayar fonksiyonudur. Daha önce ayarlanmış olan sıcaklığa hemen geri dönmek için 

aynı düğmeye iki kez arka arkaya basmanız yeterlidir. Bu 

özelliğin kullanımı konforu artırıp gereksiz uygulamaları 

azaltır. Ayrıca en uygun iklimlendirme ayarlarının oluşmasına 

ve enerji tüketiminde tasarrufa katkı sağlar. Örneğin, odadan 

çıkarken ya da uyurken enerji tasarrufu sağlanır.
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