
Högklassig luftkylare 
med 60 liters tank!

Luftkylare CO60PM

Den otroligt kraftfulla CO60PM är en effektiv 
kylanläggning för att hålla inomhusmiljöer be-
hagligt svala. CO60PM är idealisk att använda 
som punktkyla t.ex. i en butiksentré eller i ett 
partytält men även i butiker, garage, caféer, 
väntrum, större kontorslandskap eller mäs-
smontrar. CO60PM är den mest kraftfulla luft-
kylaren i Honeywellsortimentet.

Läs mer om luftkylning och se hela vårt sortiment på www.haceklimat.se

Honeywell marknadsförs och distribueras i Europa av:
TES Scandinavia AB. Maskingatan 2-4, 441 39 Alingsås TEL 031-761 36 10 FAX 0322-10235 info@woods.se Besök 

www.haceklimat.se för mer information och din närmaste återförsäljare

Lättskött och otroligt kraftfull!
Portabel, lätt att flytta dit den behövs för tillfället.
Kyler luften i 24 timmar i sträck!
Slanganslutning för kontinuerlig vattenpåfyllning.
Luftkylning utan kompressor.
Energieffektiv!
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Fördelar CO60PM

Denna kraftfulla luftkylare är det perfekta valet för att 
hålla stora inomhusmiljöer behagligt svala. Dess kraftfulla 
motor hjälper till att ge den högsta luftgenomströmningen 
i vårt luftkylarsortiment. De 40 cm långa fläktvingarna gör 
luftcirkulationen i rummet optimal. Honeywell luftkylare 
svalkar luften med hjälp av vatten och är därför energi-
snåla, effektiva och tystgående. Dessutom slipper du 
göra hål i väggen för värmeavledningen!

Du kan enkelt koppla på en vattenslang för direkt 
påfyllning av vatten. Självklart är CO60PM utrustad med 
ett översvämningsskydd som förhindrar vattnet från att 
rinna över. Denna funktion gör att du kan använda 
maskinen under långa perioder, utan skötsel eller uppsikt. 
Om du inte vill använda slanganslutningsmöjligheten så 
förser den enorma 60 literstanken maskinen med 
tillräckligt med vatten för att köras i upp till 24 timmar. I 
och med att den är portabel så är CO60PM enkel att rulla 
undan vid tillfällen då den inte används. De mekaniska 
vreden är enkla att avläsa, använda och justera.

Honeywell CO60PM 
Tekniska data:
Luftgenomströmning:  2610 m3/h
Tankvolym:  60 liter
Effekt:  220W 
Oscillering: Ja
Luftfilter:  Tvättbart
Mått LxBxH mm:             566x700x1017
Vikt:   17 kg
Fläkthastigheter:  3
EAN      4 895007 930162
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