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K L Í M A B E R E N D E Z É S E K

Az Önhöz legközelebbi értékesítő:



A beltéri kezelőegységnek köszönhetően, a távirányító segítségével kényelmesen beállítható a kívánt 
hőmérséklet akkor is, ha kültéren helyezte el a mobil klímát. A hordozható, helytakarékos kivitelnek köszönhetően, 
bárhol könnyen elhelyezhető. Kétcsövessé alakítható.

Elpárologtató technológiájának 
köszönhetően nem képződik 
cseppvíz, így nem szükséges  
a cseppvíztartály ürítése.
Nem csak hűt! 

Fűtésre és párátlanításra is  
jó választás, több problémára 
is jó megoldás. Különleges 
technikai megoldásának 
köszönhetően akár kültéren is 
elhelyezhető, így a helyiségben 
nincs semmilyen zajforrás.

MŰSZAKI ADATOK FPR-91DE4-R FPR-121DE4-R FPR-141DE4-R

Névleges hűtő-/
fűtőteljesítmény W 2600 3500 4000

EER / hűtési 
energiaosztály - 2,6 / A 2,6 / A 2,6 / A

COP / fűtési 
energiaosztály - 3,1 / A++ 3,1 / A++ 3,1 / A++

Beltéri légszállítás
 (max.)

(m3/h) 400 450 450

Hangnyomásszint 
(max.)

dB(A) 52 52 53

Vízleválasztás 
párátlanításkor l/nap 40 60 70

Méret
(szé. × ma. × mé.) mm 300×760×550 300×760×550 300×760×550

Tömeg kg 29 30 30,5

FLEXI MOBIL KLÍMA

3,5 kW

4,0 kW

171 437 Ft

210 807 Ft

Javasolt fogyasztói ár:

2,6 kW 152 387 Ft

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: készülék a belső térben, belső 
hőmérséklet hűtéskor 35 °C DB/24 °C WB, fűtéskor 20 °C DB/12 °C WB



Vízvédelmi technológiájának köszönhetően kültéren is elhelyezhető, így használva akár erőteljes hűtésre is alkalmas, 
a befújt levegő hőmérsékletének szabályzása nélkül. Minden kényelmi funkciója távvezérelhető.

Kompakt készülék – határtalan 
lehetőségek 
Rendkívül csendes. Zajszintje a csendes 
vidéki környezet átlagos zajszintjéhez,  
vagy egy könyvtárban tapasztalható átlagos 
zajhoz hasonló. Az elegáns borítás és  
a LED kijelző igényes megjelenést kölcsönöz,  
így akár lakása dísze is lehet. 

Hordozható, gördülő, helytakarékos 
kivitele révén, még a nyaralásra is 
kényelmesen magával viheti. Erőteljes 
párátlanító üzemmód, akár 40 liter/
nap vízelválasztással. Az innovatív 
elpárologtató technológiának 
köszönhetően hűtés üzemmódban 
sincs cseppvíz, így egyáltalán nem kell 
a csepptartállyal bajlódnia. 

MŰSZAKI ADATOK FP-92DE4-R

Névleges 
hűtőteljesítmény W 2600

EER / hűtési 
energiaosztály - 2,6 / A

Beltéri 
légszállítás  

(max./közepes/
min.)

(m3/h)
350/340/

300

Vízleválasztás 
párátlanításkor 

(30°C; 80%)
l/nap 40

Méret 
(szé. × ma. × mé.)

mm 360×554×480

Tömeg kg 24,5

COMPACT MOBIL KLÍMA

2,6 kW 133 337 Ft 
Javasolt fogyasztói ár:



A 6x légtisztító rendszer lerombolja a kórokozók DNS szerkezetét és kiszűri az allergéneket! A 6x légtisztítás elemei 
a kompozit szűrő: HEPA-H11, fotokatalitikus, aktív szén és porszűrő, kiegészítve ionizátorral és UV-C lámpával. 
Az UV-C hullámhossz-tartományú ultraibolya sugárzás képes elpusztítani a DNS molekuláris szerkezetét, így 
széles körben alkalmazzák baktériumok és vírusok ellen. A HEPA-H11 szűrő 99%-os hatékonysággal szűri 
ki a PM2,5 szálló por részecskéket. Ilyenek például a pollen, az atka, a por, a penészgomba spóra vagy akár a 
textilrostok. A légtisztító antibakteriális hatása mellett hatékonyan szűri ki az olyan mérgező anyagokat, mint a 
benzin és ammónia, valamint megszünteti a füsthöz hasonló kellemetlen szagokat.

Ön is szinte szorong már  
a vírusok miatt, ha közösségbe 
megy? Influenza, COVID-19 és annyi 
minden lehet a levegőben,  
az ember önkéntelenül aggódni 
kezd. Mikor a vírusok nem olyan 
aktívak, az allergiások pedig 
lemondóan veszik tudomásul, 
hogy megérkezett a pollenszezon, 
folytatódhat  a tüsszögés, orrfolyás… 

Soha többé vírus, 
baktérium, pollen, 
allergén, por, atkák, 
füst és kellemetlen 
szagok! 

MŰSZAKI ADATOK UV-Protect 200 UV-Protect 350

CADR (Levegő 
Tisztítottsági Mérték)

m3/h 180 400

Javasolt 
helyiségméret m2 13-22 28-48

Hang-
teljesítményszint dB(A) <61 <66

Érzékelő - Szagérzékelő
Por, 

Hőmérséklet, 
Páratartalom

Párásítás - nem igen

Méret (szé. × ma. × mé.) mm 348×556×190 403×603×245

Nettó tömeg kg 6,2 10,5

UV-PROTECT 200 ÉS 
UV-PROTECT 350 LÉGTISZTÍTÓ

UV-Protect 200 UV-Protect 350

UV-Protect 
200 légtisztító

UV-Protect 
350 légtisztító

49 900 Ft

99 000 Ft

Javasolt fogyasztói ár:



A Fisher párátlanító készülékek beépített víztartállyal rendelkeznek, a levegőből kivont víz ebbe csöpög. 
Amennyiben a készüléket olyan helyre helyezi, ahol lehetőség van a víz elvezetésére, a készülékben található 
cső segítségével a vizet elvezetheti. A 20 l-es készülék körülbelül 100 m3-re ajánlott, ami átlagos belmagassággal 
számolva (2,6 m) 38 m2-es területre elegendő. A 30 l-es készülék körülbelül 150 m3-re ajánlott, ami átlagos 
belmagassággal számolva (2,6 m) 58 m2-es területre elegendő.

Ne hagyja, hogy a magas páratartalom 
miatt otthonában elterjedjenek  
a megbetegedést okozó penészgombák! 
Gondoskodjon saját és családja 
egészségéről és élvezze a tiszta levegőt!

Ön beállítja a kívánt 
páratartalom értéket (az ideális 
páratartalom egy lakásban 
általában 40-60% között van) 
és a készülék ezen az értéken 
tartja a helyiség páratartalmát. 

MŰSZAKI ADATOK F-DRY202AE4-I F-DRY301AE4 

Vizleválasztás 
(30 °C; 80% rel.

nedv.)
l/nap 20 30

Légszállítás 
(magas/alacsony 

fokozaton)
m3/h 168/125/99 191/166

Hangnyomásszint 
(magas/alacsony 

fokozaton)
dB(A) 46/43/41 50/48,5

Víztartály mérete liter 3 3

Méret 
(szé. × ma. × mé.)

mm 350×510×245 386×500×260

Nettó tömeg kg 14,6 17

UV-PROTECT 200 ÉS 
UV-PROTECT 350 LÉGTISZTÍTÓ

PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK

F-DRY202AE4-I 
párátlanító

F-DRY301AE4 
párátlanító    

60 999 Ft

74 333 Ft 

Javasolt fogyasztói ár:



VÁLASSZA A FISHER TERMÉKEIT,  
HISZEN KEDVEZŐ ÁRON KAP  
MEGBÍZHATÓ MINŐSÉGET!

    • 3 év garancia mobil klímákra, párátlanítókra és légtisztítókra

    • 3× SuperBrands-díjas, széles körben elismert termékek

    • Németh Lajos meteorológus ajánlásával

A Fisher split légkondicionálók, fan-coilok és légfüggönyök kínálata mellett egyszerűen 

telepíthető készülékeinkkel is elhozzuk a jó időt, a jó közérzetet. A komfortos és megfelelő 

klímájú otthona garantálásához, a Fisher mindenre tud egy megbízható megoldást, legyen szó 

légtisztításról, párátlanításról vagy a kellemes hőmérséklet biztosításáról. Melyik termékünk 

lesz Ön számára a legmegfelelőbb?

MEGOLDÁSI JAVASLATUNK
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Szálló por

Penész, magas páratartalom

Hűtésre van szükség   

Friss levegő hiánya  *  *     **
Légúti allergia (pollen)

Levegőben terjedő baktérium, vírus

Szagok (kemikáliák, háziállatok)

Több ember egy helyiségben tartóz-
kodik vírusos időszakban

Alacsony páratartalom, száraz levegő

Fűtésre van szükség

*ion-generátor révén frissít, kültéri levegőt nem szolgáltat

 **kültéri elhelyezés esetén friss levegőt juttat a helyiségbe

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlatnak. 

Aktuális árainkat eléri a www.fisherklima.hu oldalon.


