
Mirai R32 - Το αύριο των κλιµατιστικών, σήµερα 
Οικιακό Κλιµατιστικό Inverter 7, 10, 13 & 16.000 BTU - BKVG-E 

     
      

                             

     

RAS-10BKVG-E + RAS-1OBAVG-E   509 € 

RAS-13BKVG-E + RAS-13BAVG-E    625 € 

RAS-16BKVG-E + RAS-16BAVG-E    829 € 

Η προηγµένη τεχνολογία του ψυκτικού µέσου R32 διαθέσιµη σήµερα. Τεχνολογικό, κοµψό, 

εξαιρετικά αποτελεσµατικό και φιλικό προς το περιβάλλον, το κλιµατιστικό της Toshiba τιµά 

τις αξίες του ονόµατός του: στα Ιαπωνικά, "Mirai" σηµαίνει "Μέλλον". 

▪ DC Inverter: Τα κλιµατιστικά Toshiba ενσωµατώνουν την τελευταία τεχνολογία inverter. 

Έτσι επιτυγχάνουν µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας, αυξάνοντας ή µειώνοντας την 

ταχύτητα του συµπιεστή ανάλογα µε τις θερµοκρασιακές ανάγκες του χώρου σας. 

▪ Αυτοκαθαρισµός: Η λειτουργία αυτοκαθαρισµού µειώνει την υγρασία στο εσωτερικό του 

κλιµατιστικού, αποτρέποντας έτσι το σχηµατισµό µούχλας. Όταν κλείσετε το κλιµατιστικό, 

ένας εσωτερικός ανεµιστήρας θα λειτουργήσει αυτόµατα για να αφαιρέσει την υγρασία και 

να στεγνώσει το ψυκτικό στοιχείο. 



▪ Έλεγχος Περσίδων: Επιτρέπει την ακριβή ρύθµιση των περσίδων στην θέση που σας 

δίνει την µεγαλύτερη άνεση. Εναλλακτικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία 

swing για οµοιόµορφη κατανοµή του αέρα στο χώρο σας. 

▪ Ταχύτητα Ανεµιστήρα: Επιλέξτε µεταξύ 5 ταχυτήτων, από απαλή ροή αέρα µέχρι την 

γρήγορη θέρµανση ή ψύξη της λειτουργίας Hi-Power που παρέχει µεγάλο όγκο αέρα στη 

στιγµή. 

▪ Λειτουργία Αφύγρανσης: Στη λειτουργία αφύγρανσης, µια ήπια απόδοση ψύξης 

ελέγχεται αυτόµατα από το κλιµατιστικό. Πατήστε το κουµπί "Dry" και ρυθµίστε την 

επιθυµητή θερµοκρασία. 

▪ Λειτουργία Hi-Power: Αυτή η λειτουργία προσφέρει γρήγορα επιπλέον όγκο αέρα στο 

χώρο σας, για πιο γρήγορη ψύξη ή θέρµανση, εξίσου αθόρυβα! 

▪ Λειτουργία ECO: Εξασφαλίστε εξοικονόµηση ενέργειας έως και 25% σε σύγκριση µε τις 

κανονικές ρυθµίσεις, χωρίς να θυσιάζεται την άνεσή σας. Αυτή η λειτουργία αυξάνει ή 

µειώνει αυτόµατα τη θερµοκρασία, αποτρέποντας ακραίες θερµοκρασίες στο χώρο σας 

και µειώνοντας την κατανάλωση ρεύµατος. 

▪ Αυτόµατη Απόψυξη: Σε ακραίες χειµερινές θερµοκρασίες, η εξωτερική µονάδα θα κάνει 

αυτόµατη απόψυξη µόλις τεθεί σε λειτουργία. 

▪ Αυτόµατη Λειτουργία: Το κλιµατιστικό θα λειτουργήσει αυτόµατα σε ψύξη, θέρµανση ή 

µόνο µε τον ανεµιστήρα. Απλά επιλέξτε την επιθυµητή θερµοκρασία και ταχύτητα 

ανεµιστήρα και αφήστε το Mirai να κάνει τα υπόλοιπα! 

▪ Timer: Προγραµµατίστε τον χρονοδιακόπτη να κλείσει το κλιµατιστικό αυτόµατα (από 0,5 

έως 12 ώρες). 

▪ Προστασία 3 λεπτών: Αποτρέπει το κλιµατιστικό να ενεργοποιηθεί για 3 λεπτά, αν 

επανεκκινήσει ξαφνικά ή ανοίξει. 

▪ Λειτουργία προθέρµανσης: Το κλιµατιστικό θα προθερµανθεί για 5 λεπτά πριν ξεκινήσει 

η λειτουργία θέρµανσης. 



▪ Έλεγχος θερµού αέρα: Όταν η θερµοκρασία του χώρου φτάσει την επιλεγµένη 

θερµοκρασία, η ταχύτητα του ανεµιστήρα θα µειωθεί αυτόµατα και η εξωτερική µονάδα θα 

σταµατήσει. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 

 Εξωτερική Μονάδα RAS-07BΑVG-E RAS-10BΑVG-E RAS-13BΑVG-E RAS-16BΑVG-E

 Εσωτερική Μονάδα RAS-07BKVG-E RAS-10BKVG-E RAS-13BKVG-E RAS-16BKVG-E

Ψυκτική Απόδοση 2,00 kW 2,50 kW 3,30 kW 4,60 kW

SEER 5,60 / A+ 5,70 / A+ 5,60 / A+ 6,20 / A++

Θερµική Απόδοση 2,50 kW 3,20 kW 3,60 kW 5,40 kW

SCOP (θερµή ζώνη) 4,46 / A+ 4,63 / A++ 4,81 / A++ 5,40 / A+++

SCOP (µεσαία ζώνη) 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,00 / A+ 4,20 / A+

Έυρος Λειτουργίας Ψύξης -15 ~ 46 °C -15 ~ 46 °C -15 ~ 46 °C -15 ~ 46 °C

Έυρος Λειτουργίας Θέρµανσης -15 ~ 24 °C -15 ~ 24 °C -15 ~ 24 °C -15 ~ 24 °C

Επίπεδα Θορύβου 38/23 dB(A) 39/24 dB(A) 41/24 dB(A) 43/25 dB(A)

Ψυκτικό Μέσο R32 R32 R32 R32

Διαστάσεις (mm) 293x798x230 293x798x230 293x798x230 293x798x230


