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En kompakt luftkylare 
med 30 liters tank!

Honeywell CL30XC är en smidig och effektiv luftkylare. 
Den passar enkelt in i de flesta miljöer och är perfekt 
att använda i hemmet under årets varmaste månader.
CL30XC har en rymlig på 30 liter som förser maskinen 
med tillräckligt med vatten för att kunna köras i upp till 
18 timmar. CL30XC kan därför användas under långa 
perioder utan tillsyn eller underhåll! CL30XC är en 
mycket kompakt luftkylare som du lättar flyttar dit den 
behövs för tillfället eller rullar undan då säsongen är 
slut. 

Honeywell luftkylare svalkar luften med hjälp av vat-
ten och är därför energisnåla, effektiva och tystgående. 
Honeywell CL30XC är portabel och enkel att rulla undan 
vid tillfällen då den inte används. De mekaniska vre-
den är enkla att avläsa, använda och justera. Tack vare 
sitt höga utblås så är CL30XC idealisk att använda som 
punktkyla t.ex. i en butiksentré eller i ett partytält.  
Denna luftkylare är även idealisk för garage, caféer, 
väntrum, eller kontor. 

Honeywell CL30XC är en effektiv och stilren 
kylanläggning för att hålla inomhusmiljöer 
behagligt svala. Honeywell CL30XC är kompakt 
och smidig och lätt att flytta dit den behövs för 
tillfället. Honeywells luftkylare svalkar luften 
med hjälp av vatten och ingen energislukande 
kompressor behövs. Dessutom slipper du göra 
fula hål i väggen för värmeavledningen!

Honeywell CL30XC 

Stilren, kraftfull och lättskött!
Portabel, lätt att flytta dit den behövs för tillfället.
Mycket kompakt och smidig!
Luftkylning utan kompressor.
Energieffektiv!
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Fördelar CL30XC:

Luftkylare CL30XC

Tekniska data:
Luftgenomströmning  900 m3/h
Tankvolym   30 liter
Effekt  252W 
Oscillering Nej
Luftfilter  Tvättbart
Mått LxBxH mm          458x352x856
Vikt        11,2 kg
Fläkthastigheter  4
EAN      4 895007 991828
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