
Sov gott även under tropiska nätter! 

Med PAC-09 får du en skön inomhusmiljö under årets varma 
dagar! 

- Svalt inne när det är varmt ute!

Skulle det bli en regnig och fuktig sommar så har Invest Living 
PAC-09 även funktionen avfuktning så att du får ett behagligare 
inomhusklimat. 

- Torrt inne när det är hög luftfuktighet ute.

Användarvänlig
- Enkel

- Minimalt underhåll

- Levereras med fjärrkontroll

Portabel luftkonditionering 



Sov gott med Invest Living PAC-09 
Nu kan du få en behaglig temperatur när du ska sova 
och koppla av. 
Njut av sommaren på rätt sätt! 

Tekniska data: 
 EAN-kod: 7350035680993
 Spänning: 220-240V / 50Hz / 5.5A
 Energiklassning kyla: A
 Kyleffekt: 2.6 kW
 Avfuktning liter/timme:1.43
 Fläkthastighet (H/M/L) m³/timme: 320/290/260
 Användningsområde m²: 20-25
 Användningsområde omgivande temperatur: 16-35 °C
 Temperatur inställning (enhet): 16-30 °C
 Kompressor: Rotary
 Köldmedium: R290 / 220 gram
 Vikt: 27.5 kg
 Mått (BxHxD): 306x805x362 mm

Produktegenskaper: 
 Funktioner: Kyla / Avfuktning / Fläkt / AUTO
 Timer (fördröjd start/stopp) 0.5 – 24 tim
 Nattfunktion
 Auto Swing Vertikalt
 Minnesfunktion
 Auto fläkt
 Självdiagnos
 Fjärrkontroll
 Displaypanel
 Vridbara hjul
 Skydd mot överhettning
 Skydd för kondensvatten

Medföljande delar: 
 Varmluftsutloppsslang
 Anslutning för fönster/dörr
 Fjärrkontroll
 Elkabel

Perfekt för den lilla stugan eller husvagnen! 

Minimalt med underhåll – endast att rengöra 
luftfiltret med jämna mellanrum. 

PAC-09 har en unik funktion som gör att minimalt 
med kondensvatten bildas vid kyldrift, dvs den blåser 
ut den varma fuktiga luften genom varmluftutblås-
ningsröret. Om det mot förmodan skulle bli kondens i 
enheten larmar den för detta innan det blir förmycket 
vatten i enheten. 

Om du vill använda funktionen avfuktning och inte 
vill tömma avfuktningskärlet hela tiden kan du 
koppla på ett dräneringsrör som du sedan leder ner i 
ett avlopp så att vatten kan ledas dit. 

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar och reserverar oss mot eventuella tryckfel.
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