
Kinek ajánljuk az ÚJ 
LLCC sorozatot?
A Fujitsu klímaberendezések LLCC sorozata tökéletes megoldást 
jelent, ha Ön:

4  Alacsony áron szeretne egy megbízható klímaberendezést, 
amely rendelkezik a legfontosabb alaptulajdonságokkal.

4  Minden apró zajra felébred, ezért a nyári éjszakákon nem 
tud nyitott ablaknál aludni.

4 Olyan területen él, ahol nem mindig tud szellőztetni a zaj és 
a levegőszennyezés miatt.

4  Egészséges környezetet szeretne biztosítani.

7+1 érv, amiért érdemes Fujitsu LLCC 
klímaberendezést választania:
1. Csendes működés, hogy Ön nyugodtan tudjon dolgozni 

irodájában, vagy pihenni otthonában.
2. Alacsony villanyszámla – energiahatétony működés.
3. Környezettudatos választás.
4. Széles működési tartomány, hogy minden évszakban 

használhassa.
5. Tökéletes komfort – egyszerű kezelhetőség.
6. Keskeny kialakítás, letisztult forma, hogy lakása dísze lehessen.
7. Berki Krisztián, a lólengés olimpiai bajnoka is a Fujitsu 

klímát ajánlja.

Nyugalomra, 
csendre vágyik 
otthonában?
Válassza a Fujitsu 
ÚJ LLCC sorozatát!

„A felkészülés során nélkülözhetetlen 
társam volt a Fujitsu klíma, Ön sem 
fog csalódni benne!”

Berki Krisztián

*akciónk a készlet erejéig érvényes

Fogadja el BERKI KRISZTIÁN 
AJÁNDÉKÁT, egy hordozható 
univerzális töltőt, amellyel 
bárhol, bármikor feltöltheti 
lemerült telefonját, fényképe-
zőgépét!

+1  Most minden Fujitsu klímaberen-
dezéshez egy hozdozható univerzális 
töltőt adunk AJÁNDÉKBA*!



Csendes, hogy ne zavarja 
Önt napközben és éjszaka.
Kevés klímaberendezés ügyel arra, hogy Ön jól aludjon éjszaka.
Az LLCC sorozatot úgy tervezték, hogy a működési zaj minimális 
legyen, így biztosítja a nyugodt pihenést otthonában. 

Csökkentse rezsiköltségét                    
energiakímélő hűtési-fűtési megoldással!                    
A DC Inverteres teljesítményszabályozás* olyan hatékonyságot tesz 
lehetővé, melynek köszönhetően akár évi 40-50%-os energiamegtakarítást 
is elérhet a hagyományos berendezésekhez képest.  A készüléknek nemcsak 
a kompresszora, hanem a kültéri és a beltéri egységek ventilátorainak motorja 
is inverteres szabályozású. Így a légáram egyenletes, huzatmentes és a 
működése csendesebb, mint a hagyományos típusoké.

A „Gazdaságos üzemmód” gomb megnyomásával, 
beállíthatjuk, hogy a klíma energiatakarékos üzemmódra 
kapcsoljon, amint a szoba levegője eléri a kért 
hőmérsékletet. 

Miért jobb a DC inverter, mint a hagyományos klíma?
Nézze meg kisfi lmünket és tudjon meg többet!  

Környezettudatos választás
Világszerte egyre nagyobb fi gyelem összpontosul a megfelelő 
energiagafelhasználás megvalósítására. Ennek érdekében az Európai 
Unió hosszútávú energiapolitikát dolgozott ki és elkötelezte magát az 
ún. 20-20-20 kezdeményezés mellett, vagyis vállalta, hogy 2020-ig:

• 20%-al csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását, 

• 20%-al növeli a megújuló energiaforrások részarányát, 

• és 20%-al javítja az energiahatékonyságot.

Az új energiahatékonysági szabályozás (ErP – Energy Related 
Products) előírja a minimálisan teljesítendő hatékonysági szintet, és 
ennek hatékonysági osztályba sorolását.

A Fujitsu LLCC sorozata messzemenően megfelel a szabályozás 

követelményeinek. A++

Széles működési tartomány,
hogy Ön bármikor használhassa.
A berendezések széles működési tartományban üzemeltethetők:

• Hűtés: -10 és 43°C közötti külső hőmérséklet esetén 
• Fűtés: -15 és 24 °C közötti külső hőmérséklet esetén.

Tökéletes komfort – egyszerű kezelhetőség
Az LLCC sorozat berendezései, minden olyan alaptulajdonságot 
magukban hordoznak, amelyeket egy alapberendezéstől elvárhatunk. 

4 Automata légterelés le és fel                           
A lamellák fel-le irányban automatikusan mozognak, ezzel 
biztosítva az egyenletes légeloszlást.

4 Powerful üzemmód                                                
Használata lehetővé teszi a kívánt hőmérséklet nagyon gyors elérését. 

4 Automatikus hűtés-fűtés átváltás 
A berendezés időről időre ellenőrzi az aktuális és a beállított 
hőmérséklet viszonyát, és ennek függvényében választja meg újra és 
újra a megfelelő üzemmódot.

4 Automatikus újraindulás 
 (áramszünet esetén)    

4 Egyszerű és olcsó karbantartás

4 Levehető és mosható előlap                                

Kompakt kialakítás, letisztult forma
A továbbfejlesztett hőcserélők helytakarékos elhelyezésének 
köszönhetően a készülék viszonylag keskeny, hatékonysága mégis 
nagyobb, mint más hasonló berendezéseké.
A berendezés kis helyigényű, így szinte bármilyen kis térben 
felszerelhető.

Az Ön klímatanácsadója:

2013/02

Nézzük meg részletesen, hogy milyen érvek szólnak a 
Fujitsu LLCC sorozat mellett?
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Válasszon egy olyan megbízható berendezést, 
amely egy életen át szolgálja, válassza a Fujitsut!

Műszaki adatok
ASYG07LLCC ASYG09LLCC ASYG12LLCC
AOYG07LLCC AOYG09LLCC AOYG12LLCC

Hűtőteljesítmény (kW) 2,0 (0,9 ~ 2,8) 2,5 (0,9 ~ 3,0) 3,4 (0,9 ~ 3,8)
Fűtőteljesítmény (kW) 2,7 (0,9 ~ 3,6) 3,0 (0,9 ~ 3,8) 4,0 (0,9 ~ 5,0)
Hűtési energiaosztály A++ A++ A++

Fűtési energiaosztály A+ A+ A
Méret (mm) beltéri egys. 820x262x206 820x262x206 820x262x206

kültéri egys. 663x535x293 663x535x293 663x535x293


