
8+1 érv, amiért érdemes Fujitsu LT 
klímaberendezést választania:
1. Friss, tiszta, baktériummentes, egészséges levegő.
2. Alacsony villanyszámla – energiahatétony működés.
3. Csendes működés, hogy Ön nyugodtan tudjon dolgozni, vagy pihenni.
4. Programozhatóság, hogy mikor hazaér, otthonában a kívánt, 

előre beprogramozott hőmérséklet fogadja.
5. Széles működési tartomány, hogy Ön bármikor (az időjárási 

viszonyoktól függetlenül) használhassa.
6. Környezettudatos választás.
7. Tökéletes komfort – az LT sorozat a Fujitsu csúcsmodellje a 

lehető legtöbb extrával.
8. Keskeny kialakítás, letisztult forma, hogy lakása dísze lehessen.

+1  Most minden Fujitsu klíma-
berendezéshez egy napelemmel és 
dinamóval is működő elemlámpát 
adunk AJÁNDÉKBA*!

Ellenállhatatlan 
megjelenés,

tökéletes forma.
Extra előny: háromféle 

programozási lehetőség.

Nézze meg kisfilmünket, amely röviden 
bemutatja a készüléket!

Kinek ajánljuk a  
Fujitsu csúcsmodelljét,  
az LT sorozatot?
A Fujitsu klímaberendezések LT sorozata tökéletes megoldást 
jelent, ha Ön:

4  Tiszta, baktérium-, és pollenmentes levegőre vágyik 
otthonában.

4  Egészséges környezetet szeretne biztosítani gyermeke 
számára.

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

4  Hajlamos az allergiára.
4 A legtöbb funkcióval ellátott klímaberendezést szeretné, 

amely maximálisan kiszolgálja igényeit.
4  Megoldást keres használaton kívüli ingatlanja (nyaralója) 

fagyvédelmére. 

AJÁNDÉKA egy elemlámpa, amelyet akár a nap energiájával, 
akár a dinamó tekerésével fel tud tölteni!

*akciónk a készlet erejéig érvényes

**A garanciális részletekkel kapcsolatban tájékozódjon a www.fujitsuklima.hu 
weboldalon

A meghibásodási arány: 0,001%*

*Az importőr adatai alapján, a 2013-ban eladott 
berendezések meghibásodásai alapján



1. Élvezze a tiszta friss levegőt!
Az ún. apple catechinszűrővel ellátott berendezések több lépésben 
biztosítják, hogy az otthonában egészséges, friss legyen a levegő.
1.	 A szűrő először elektrosztatikus úton kiszűri az apró porszemcséket, 

a gombaspórákat és minden káros mikroorganizmust.
2.	 Második lépésben az erősen antioxidáns hatású catechin vegyület 

elpusztítja a kórokozókat.
3.	 A hosszú élettartamú szagtalanító ionszűrő semlegesíti a 

baktériumokat és felfrissíti a levegőt.   
A berendezés így biztosítja Önnek a tiszta, baktériummentes, 
egészséges levegőt, akkor is, ha nincs lehetősége szellőztetni. 
Különösen hasznos allergiával küzdők, illetve kisgyermekes családok 
számára, ahol a tiszta levegő alapkövetelmény. 

2. 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 kisfilmünket és tudjon meg többet!  

3. Csendes, hogy ne zavarja Önt  
napközben és éjszaka.                                                 

Kevés klímaberendezés ügyel arra, hogy Ön jól aludjon éjszaka.
Az LT sorozatot úgy tervezték, hogy a működési zaj minimális legyen, 
így biztosítja a nyugodt pihenést otthonában. Az éjszakai üzemmód 
funkció használatával a kültéri egység még halkabbá válik, így a 
berendezés zaja nem zavarja Önt még akkor sem, ha a kültéri egység a 
hálószobához közel kerül elhelyezésre.

4. Programozhatóság
A készülékeken háromféle programozási lehetőség biztosított. Heti 
beállítás: napi 4 ki-bekapcsolási lehetőség, hetente 28 különböző 
időpont. A napi programozás és az éjszakai üzemmód is elérhető az 
infra-távirányítón egyetlen gombnyomással. Így Önnek elérhetővé válik, 
hogy otthonába hazaérve már az ideális hőmérséklet fogadja.

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

•	 Hűtés: -10 és 43°C közötti külső hőmérséklet esetén 
•	 Fűtés: -20 és 24 °C közötti külső hőmérséklet esetén.

6. Környezettudatos választás
Világszerte egyre nagyobb figyelem összpontosul a megfelelő 
energiafelhasználás 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 LT sorozata messzemenően megfelel a szabályozás 
követelményeinek. A+++

7. Tökéletes komfort – egyszerű kezelhetőség
Az LT sorozat berendezései, minden olyan tulajdonságot és funkciót  
magukban hordoznak, amelyek az Ön kényelmét szolgálják. 

+ 1 EXTRA ELŐNY az energiatakarékosságért:

Az ún. „human sensor” egy olyan mozgásérzékelő, amely figyelemmel 
kíséri, hogy Ön a szobában tartózkodik-e. Ha kimegy a helyiségből, 
akkor a berendezés alacsonyabb teljesítményre kapcsol, ha visszatér 
a berendezés visszaáll a korábban beállított értékre. Így valósul meg a 
maximális energiahatékonyság.

4	 Automata légterelés le és fel  
az egyenletes légeloszlásért

4	 Powerful üzemmód                                                 

4	 Automatikus hűtés-fűtés átváltás 

4	 Szűrőtisztítási igény kijelzése                            

4	 Automatikus újraindulás  
(áramszünet esetén)    

4	 Levehető és mosható előlap                                

8. Kompakt kialakítás, letisztult forma
A készülék keskeny, hatékonysága mégis nagyobb, mint más hasonló 
berendezéseké. Kis helyigénye miatt szinte bármilyen kis térben 
felszerelhető.

Műszaki adatok
ASYG09LTCA ASYG12LTCA
AOYG09LTC AOYG12LTC

Hűtőteljesítmény 2,5 (0,9 ~ 3,5) 3,5 (1,1 ~ 4,0)
Fűtőteljesítmény 3,2 (0,9 ~ 5,4) 4,0 (0,9 ~ 6,5)
Hűtési energiaosztály A++++ A++++
Fűtési energiaosztály A+++ A+++
Méret beltéri egys. 282x870x185 mm 282x870x185 mm

kültéri egys. 540x790x290 mm 620x790x290 mm

Az Ön klímatanácsadója:

2016/01

Nézzük meg részletesen, hogy milyen érvek szólnak a 
Fujitsu LT sorozat mellett?

Válasszon egy olyan megbízható berendezést,  
amely egy életen át szolgálja, válassza a Fujitsut!


