
Sakura S 
 
 
 
Nový model mobilní klimatizace Sakura SPC 40R
výkonem 4kW, ale také kapacitou 
praktickou funkcí je režim topení
Díky transportním kolečkům ji jednoduše přesunete do místnosti, kde aktuálně potřebujete 
klimatizovat nebo topit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přednosti mobilní klimatizace
 Funkce chlazení/ topení/odvlhčování
 24h časovač, tichý režim 
 Dálkové ovládání 
 Moderní design 
 Účinné chlazení o výkonu 4kW
 Výkonné odvlhčování 
 Velmi tichý provoz 
 3 rychlosti otáček ventilátoru
 Naklápěcí lamely pro plynulou 

cirkulaci vzduchu 
 Automatické odpařování konden
 Transportní kolečka pro snadnou 

manipulaci 
 Příslušenství: hadice, koncovka hadice

dálkové ovládání  

SPC 40R-DAME
Nový model mobilní klimatizace Sakura SPC 40R-DAME vyniká svým 

, ale také kapacitou odvlhčování, která dosahuje až 
topení. Klimatizace je vhodná do místností o rozměru 

Díky transportním kolečkům ji jednoduše přesunete do místnosti, kde aktuálně potřebujete 

TECHNICKÁ DATA 
Mobilní klimatizace 
Výkon chlazení W 

Výkon topení W 

Chladivo R290 g 

Napájení V, Hz, Ph 

Příkon chlazení W 

Příkon topení W 

Provozní proud A 

EER / COP  

Výkon odvlhčování l/den 

Vzduchový výkon m3/h 
Hlučnost - akustický tlak 
(otáčky -nízké/ střední/ vysoké) dB (A) 

Hlučnost - akustický výkon dB (A) 

Rozměry (Š x V x H) mm 

Hmotnost netto kg 

Rozměry balení (Š x V x H) mm 

Hmotnost brutto kg 

Užitná plocha m2 

Délka výfukové hadice  m 

dnosti mobilní klimatizace SPC 40R-DAME  
/odvlhčování 

kW 

3 rychlosti otáček ventilátoru 
Naklápěcí lamely pro plynulou  

Automatické odpařování kondenzátu 
snadnou  

koncovka hadice,  

DAME 
DAME vyniká svým chladícím 

, která dosahuje až 70 litrů za den. Další 
Klimatizace je vhodná do místností o rozměru až 40m2. 

Díky transportním kolečkům ji jednoduše přesunete do místnosti, kde aktuálně potřebujete 

SPC 40R-DAME   
4000 

4000 

270 

220-240-50.1 

1535 

1290 

6,8 

2,6 / 3,1 

max. 70 

max. 450 

50/ 53/ 56 

59 / 62 / 65 

300x 760 x 550 

31,5 

835x 330x 580 

33,5 

max. 40 

1,25 


