
Suzumi Plus - Το συν στη θέρµανση 
Οικιακό Κλιµατιστικό Inverter 10, 13, 16, 18 & 22.000 BTU - N3KV2-E1 

     

RAS-B1ON3KV2-E1/RAS10N3AV2-E1     639 € 

RAS-B1ON3KV2-E1/RAS10N3AV2-E1     749 € 

RAS-B1ON3KV2-E1/RAS10N3AV2-E1     839 € 

RAS-B1ON3KV2-E1/RAS10N3AV2-E1     989 € 

RAS-B1ON3KV2-E1/RAS10N3AV2-E1   1129 € 

Το Suzumi Plus µε κοµψό σχεδιασµό, συνδυάζει µε επιτυχία βελτιστοποιηµένη ενεργειακή 

απόδοση και ποιότητα αέρα. Η σειρά είναι εξοπλισµένη µε συµπιεστή τεχνολογίας Inverter 

Rotary / Twin Rotary. 

▪ Hybrid DC Inverter: Τα κλιµατιστικά Toshiba ενσωµατώνουν την τελευταία τεχνολογία 

συµπιεστών inverter. Έτσι επιτυγχάνουν µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας, αυξάνοντας ή 

µειώνοντας την ταχύτητα του συµπιεστή ανάλογα µε τις θερµοκρασιακές ανάγκες του 

χώρου σας. 

▪ Φίλτρο Toshiba IAQ: Βελτιώνει την ποιότητα του αέρα, χωρίς να µειώνει τη δυναµικότητα 

της ροής του, αποτρέπει το σχηµατισµό µούχλας και µυκήτων, αποσυνθέτει τον καπνό, 

την αµµωνία και άλλες οργανικές ουσίες και δυσάρεστες οσµές. 

▪ Ιονιστής: Δηµιουργώντας πάνω από 1 εκατοµµύριο αρνητικά ιόντα για κάθε κυβικό 

εκατοστό αέρα, ο ιονιστής του Suzumi Plus φρεσκάρει και καθαρίζει την ατµόσφαιρα του 

χώρου σας δηµιουργώντας ένα χαλαρωτικό περιβάλλον. 



▪ Προ-φίλτρο Σκόνης: Το υψηλής απόδοσης φίλτρο της Toshiba συγκρατεί τη σκόνη, 

προσφέροντας φρεσκάδα στο χώρο σας. Πλένεται εύκολα µε νερό. 

▪ 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: Τα κλιµατιστικά της Toshiba διαθέτουν µέχρι και 12 επιλογές 

ταχύτητας ανεµιστήρα, συµπεριλαµβανοµένων των επιλογών Auto Fan και Hi-Power. 

Επιλέξτε από απαλή ροή αέρα µέχρι και το ισχυρό Hi-Power που παρέχει µεγάλο όγκο 

αέρα στη στιγµή. Με µεγαλύτερο εύρος περσίδων και πτερύγια σχεδιασµένα µε ακρίβεια, 

τα κλιµατιστικά Tosiba σας επιτρέπουν να ρυθµίσετε επακριβώς τη θέση που προτιµάται 

για µεγαλύτερη άνεση. Εναλλακτικά µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τη λειτουργία swing, 

που κατανέµει τον αέρα οµοιόµορφα στο χώρο σας. 

▪ Αυτοδιάγνωση: Το κλιµατιστικό θα εκτελέσει ενδελεχή έλεγχο και θα υποδείξει πιθανές 

βλάβες στη λειτουργία. 

▪ One Touch My-Comfort: Προγραµµατισµένες ρυθµίσεις, που έχει µελετήσει η Toshiba, 

προσφέρουν το σωστό συνδυασµό άνεσης και εξοικονόµησης ενέργειας µε το πάτηµα 

ενός κουµπιού. 

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

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

▪ Αθόρυβη Λειτουργία: Πατήστε το κουµπί "Quiet" στο τηλεκοντρόλ και η εσωτερική 

µονάδα θα λειτουργεί σε εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο θορύβου, µόλις 23 dB(A). 

▪ Λειτουργία Comfort Sleep: Ενεργοποιείστε τη λειτουργία "Comfort Sleep" 

εξασφαλίζοντας την οµαλή θερµική άνεση σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. 

▪ One Touch Preset: Αποθηκεύστε τις αγαπηµένες σας ρυθµίσεις και ενεργοποιήστε τις µε 

το πάτηµα ενός κουµπιού. 

▪ Αυτόµατη Επανεκκίνηση: Το κλιµατιστικό θα επανεκκινήσει αυτόµατα µε τις 

προηγούµενες ρυθµίσεις µετά από διακοπή του ηλεκτρικού ρεύµατος. 



▪ Real time on-off: Επιλέξτε ώρες ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του κλιµατιστικού 

και προγραµµατίστε ρυθµίσεις ώστε να επαναλαµβάνονται κάθε 24 ώρες. 

▪ Επαναλαµβανόµενος Προγραµµατισµός: Ορίστε στον χρονοδιακόπτη να 

επαναλαµβάνει τις προγραµµατισµένες ρυθµίσεις κάθε 24 ώρες. 

▪ Επιλογή Ισχύος: Μπορείτε να επιλέξετε µεταξύ 3 επιπέδων εξοικονόµησης ενέργειας, 

από 100%, 75% και 50%, για υψηλότερη ενεργειακή απόδοση. 

▪ 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. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

 Εξωτερική Μονάδα
RAS-10N3ΑV2-

E1
RAS-13N3ΑV2-

E1 RAS-16N3ΑV2-E
RAS-18N3ΑV2-

E RAS-22N3ΑV2-E

 Εσωτερική Μονάδα
RAS-

B10N3KV2-E1
RAS-

B13N3KV2-E1
RAS-

B16N3KV2-E1
RAS-18N3KV2

-E1
RAS-B22N3KV2-

E1

Ψυκτική Απόδοση 2,50 kW 3,50 kW 4,50 kW 5,00 kW 6,00 kW

SEER 6,70 / A++ 6,50 / A++ 6,10 / A++ 7,00 / A++ 6,50 / A++

Θερµική Απόδοση 3,20 kW 4,20 kW 5,50 kW 5,80 kW 7,00 kW

SCOP (θερµή ζώνη) 5,10 / A+++ 5,00 / A++ 5,30 / A+++ 5,20 / A+++ 5,20 / A+++

SCOP (µεσαία ζώνη) 4,30 / A+ 4,00 / A+ 3,90 / A+ 4,10 / A+ 4,00 / A+

Έυρος Λειτουργίας Ψύξης -10 ~ 46 °C -10 ~ 46 °C -10 ~ 46 °C -10 ~ 46 °C -10 ~ 46 °C

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

Επίπεδα Θορύβου 38/26 dB(A) 39/26 dB(A) 45/30 dB(A) 44/32 dB(A) 47/35 dB(A)

Ψυκτικό Μέσο R410A R410A R410A R410A R410A

Διαστάσεις (mm) 275x790x217 275x790x217 275x790x217 320x1050x229 320x1050x229


