POLARIS

Cobra
Dry Dream
• Geavanceerde technologie voor
een krachtige efficientie
• Makkelijk in gebruik
• Ionisator voor zuivere lucht
• Microprocessor controlepaneel
• Internationaal patent

Made in Italy

Dry Dream

Technische gegevens
Max. stroomverbruik (bij 20°C, 60% R.V.)
Max. stroomverbruik (bij 35°C, 95% R.V.)
Max. stroom opgenomen (bij 35°C, 95% R.V.)
Luchtstroom maximaal
Max. geluidsniveau (at 3 mts. in free field)
Koelvloeistof R134a
Ontdooi control systeem
Water Tank
Functionele gebruikstemperatuur
Functioneel bereik relatieve vochtigheid
Ontvochtigingscapaciteit (bij 30°C - 80 %)
Ontvochtigingscapaciteit (bij 32°C - 90 %)
Gewicht met lege tank
Afmetingen BxDxH mm
Afmetingen met verpakking BxDxH mm

205 W
290 W
1.9 A
250m3 / uur
38 db(A)
235 g
electronisch
5,5 liter
7-35 °C
35 - 99 %
15 l/24u
20 l/24u
16 kg
320x320x610
360x350x660

The dehumidifier for the future

Sterke ontvochtiging in vele omstandigheden
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"When in one Company
Art, Technology and
Passion
join together to design a
beautiful future,
the present shines with
illuminating ideas."
R.M.

Technologic Dreams

Met het nieuwe model

Fral introduceert met de Fral Cobra
een model dat klaar is voor
de toekomst. FRAL brengt
de toekomst met de nieuwe
allround ontvochtiger
FRAL Cobra.
Het is een grote
innovatie van
techologiche en
esthetische aard: een
evolutie. Het is niet een
gewoon huishoud apparaat,
maar een decoratief element
dat uw kantoor of woning
meer uitstraling geeft.

Co bra

is een "must" op
alle plaatsen waar het nodig is
de luchtvochtigheid te verlagen
voor meer woon/werkcomfort.

Co bra droogt woning,
kantoor, badkamer,
waskamer, kelder,
praktijkruimte en
slaapkamer en zuivert
de lucht.

Co bra
is in een woord
'innovatie' voor
uw comfort en
gezondheid.

Technische voordelen

Co bra , komt kwaliteit

Microprocessor controle

en technologie van
ontvochtigers aan de top
van het marktsegment.

Visueel en akoestisch signaal 'tank full'

Tot wel 20 liters wordt
uit de lucht gehaald in 24 uur
(zie technische gegevens)
Geluidloos (max. 39 decibel
in de hoogste stand).
zoals aangegeven bij de
technische gegevens.
Zeer laag stroomverbruik
waardoor u relatief
veel bespaart op uw
electriciteitskosten.
Droogt ook wasgoed en
schilder/pleisterwerk,
waardoor kreukels, geuren,
schimmels en andere
hinderlijke bijverschijnselen
worden voorkomen waardoor
uw lucht gezond blijft.

Zwaartekracht controle van 'tank nivo'
Electronische indicator van temperatuur
en vochtigheidswaarden
Drie ventilator snelheden (met "slaap" functie)
Signaal voor 'Air Filter vervuild'
6000 Volt Ionisator voor zuivere lucht
Hoog efficiënte verdampingseenheid

Voordelen
Voorkoming van huismijten, bacteriën en vieze geuren
Eliminatie van het water op koude oppervlakken zoals
muren, ramen, vloeren en plafonds.
Erg nuttig bij het voorkomen van ademhalingsproblemen,
reumatische klachten, of overgevoeligheid voor
schimmels en huisstofmijten (astamtische klachten).
Voorkomt aantasting van organische materialen zoals
voedsel, papier, hout, antiek, en dergelijk.
Voorkomt beschadiging of storingen aan electronische
of mechanische apparatuur.
Zeer nuttig bij het ontvochtigen van muren en vloeren
van nieuwbouwwoningen.
De beste oplossing voor het snel en natuurlijk drogen
van kleding in het algemeen in de winter en als hulp in
professionele wasserijen.

