
Blanc Inverter

Nautige kõikjal mugavat jahedust



Lihtne ja voolujooneline välimus 
paitab silma nagu rahustav rütm 
kõrva. See on nagu puhas ja veatu 
ookeanilaine, õrn ning graatsiline. 
See on kunstiteos, kus õhu 
väljalaskeava ja näidik on leidlikult 
varjatud.

AINULAADNE
MEELDIV
DISAIN

Blanc JahutusJahutus

Nähtamatu õhuava 
loob täiusliku ilme

Voolujooneline katkematu 
joonega välimus

Inspireeritud liikuvast 
ookeanilainest

Varjatud näidik lisab 
välimusele elegantsust



* Ainult valitud mudelitel.

* Ainult valitud mudelitel.

Joakallutid liiguvad automaatselt igas suunas, tagades tasakaalustatud õhuvoolu, mis ulatub toa igasse nurka.

3D ringvool tasakaalustatud jahutuseks*

Kiirjahutus: nautige jahedat õhku ainsa silmapilguga*

Midea Blanci inverteripõhine 
kliimaseade kasutab kõrgsagedus-
likku käivitustehnoloogiat, et tekitada 
tugev jaheda õhu vool äärmiselt 
kiiresti, tagades mugavuse ainsa 
hetkega.

Blanc JahutusJahutus

Midea Blanc kliimaseadme superjahutuse funktsiooni saab aktiveerida ainsa puudutusega. Väga kiiresti 
töötav puhur jahutab toa tugevama õhuvooluga ruttu temperatuurini 17 °C.

Kiirjahutuse tugev õhuvool ainsa puudutusega

KIIRJAHUTUS



iECO-režiim, märkimisväärne energiasääst rohkem 
kui kaheksa tunni vältel

ENERGIASÄÄST 

Blanc EnergiasäästEnergiasääst

Kliimaseadmel on energiasäästlik iECO-tehnoloogia, mille ülitõhus invert-
ersüsteem tekitab täiusliku sünergia. Võite nautida mugavat jahedust, vähen-
dades samal ajal oluliselt energiakulu rohkem kui kaheksa tunni vältel.

Käigurežiim: energiakulu ennetav reguleerimine
Midea Blanc võimaldab kasutada kolme töövõimsust: 
50%, 75% ja 100%, võimaldades reguleerida energiakulu soovi järgi.

iECO-t saab kasutada
ainult jahutusrežiimis.

 iECO-režiim Tavarežiim

Märkim
isväärne energiasääst kuni

tunni 
jooksul



„Mitte segada“ režiimi aktiveerimisel lülitub Blanc vaigistatud režiimi, kus LED-tuli on välja lülitatud ja 
puhumistugevus nõrk, tagades vaikse keskkonna.

„Mitte segada” režiim tagab häirimatu puhkuse

Funktsioon „Järgne mulle“ tekitab alati mugavustunde, reguleerides kliimaseadme automaatselt 
vastavalt pidevalt muutuvale ümbritsevale temperatuurile.

„Järgne mulle” tundlik ümbruse jahutus

„Magus uni” läbimõeldud jahutus tagab sügava une

Blanc MugavusMugavus

KOLMIKMUGAVUS

„Magus uni“ tagab hea une, reguleerides kliimaseadet inimese kehatemperatuuri järgi.
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UneõhkNäidik
väljas

Heli
väljas

Mitte segada

„MITTE
SEGADA”

NUPP

Kaugjuhtimine funktsiooniga „Järgne mulle“ Kaugjuhtimine funktsioonita „Järgne mulle“

Tajutav temperatuur 26 °C Tajutav temperatuur 26 °C



Blanc TervisTervis

Midea kli imaseadme topeltf i l tr id kaitsevad kahjulike osakeste eest, hoides tervist.
Topeltpuhastussüsteem

Automaatse isepuhastusega aurusti

Jahutusribasid puhastatakse ja kuivatatakse automaatselt, et tagada sissehingamiseks alati värske 
õhk ja pikendada kliimaseadme tööiga.

Automaatne isepuhastus 

Esimene kaitse
Tolmufilter filtreerib tolmu ja kahjulikud 
osakesed toaõhust välja.

1 Teine kaitse
Külmkatalüsaatorfilter neelab kahjulikud 
osakesed, nagu formaldehüüdi ja ammoniaagi.

2

Ilma automaatse isepuhastuseta aurusti

LOÜ HCHO H2S NH3TOLM

TOPELTKAITSE

Osakesed Värske õhk



Kiirjahutus

Külm-
katalüsaator-

filter

Automaatne 
isepuhastus

Järgne mulle

Külmaaine 
lekketuvastus

24-tunnine 
taimer

24h

8 °C soojendus

Automaatse 
taaskäivituse 

funktsioon

2-suunaline 
tühjendus

Magus uni

3D ringvool KäikiECO

Külma õhu 
vastane funktsioon

Kõrgtihe filter

Selvediagnoos 
ja automaatkaitse

Superjahutus

TÖÖKINDEL JA VASTUPIDAV

Blanc TöökindlusTöökindlus

Teemantlihviga välisseade

Funktsioonid

Spetsifikatsioonid 

Archimedese kruvi kujuline õhu väljalaskeava ja biooniline ventilaator vähendavad kliimaseadme välisseadme 
tekitatud müra. T-kujuline ülakate tagab siseosade stabiilse töö ja toitesüsteemi vastupidavuse.

T-kujuline kate Archimedese kruvi kujuline 
õhu väljalaskeava

Teemantlihvdisain Biooniline ventilaator

Siseseade Kaugjuhtimispult Välisseade

Jahutus Soojendus Jõudlus Jõudlus Sisend-
võimsus (W)

Sisend-
võimsus (W) Sees Väljas Sees Väljas Jahutus Soojendus

9K

12K

18K

24K

Energiaklass Soojendusvõimsus Tööpiirkond
(m2)

Jahutusvõimsus Müratase dB(A) Mõõtmed (mm)
Mudel

Teemantlihvkorpus

* Esitatud ülevaade on näitlik. Kuldsed ikoonid tähistavad lisafunktsioone. Hõbedased ikoonid tähistavad tavafunktsioone. Tabeli võib koostada ikoonide põhjal soovi järgi.

SAMPLE ONLY 

Mudeli kood  Jahutus-
võimsus

Energi
a-klass 

Energi
a-klass SEER * SCOP 

**

Mõõtmed 
siseseade/
välisseade 

Toru 
diameeter  

Müratase 
siseseade 

Elektri-
kaitse Külmaine

kW (min-max) Jahuta-
misel   Kütmisel   Jahuta-

misel Kütmisel laius/sügavus/
kõrgus mm mm dB(A) A

MSMAAU-09HRDN1/ MOBA03-09HFN1 2,6 
(1,02-3,22) A++ A+ 6,1 4,0

715x205x285 6.35/9.52 
(1/4" ja 3/8") 39/33/29 13 (16) R410A

770x300x555

MSMABU-12HRDN1/MOBA03-12HFN1
3,5 

(1,08-4,1) A++ A+ 6,1 4,0
805x205x285 6.35/9.52 

(1/4" ja 3/8") 41.5/36/28.5 13 (16) R410A
770x300x555

MSMACU-18HRDN1/MOB02-18HFN1 5,3 
(1,81-6,12) A++ A+ 6,8 4,1

958x213x302 6.35/12.7 
(1/4" ja 1/2") 44.5/39/32.5 16 R410A

800x333x554

MSMADU-24HRDN1/MOCA02-24HFN1
7,0 

(2,66-7,88) A++ A+ 6,1 4,0
1038x220x325 9.52/15.9 

(3/8" ja5/8") 46.5/40/34 20 R410A
845x363x702

* SEER - sesoonne jahutustegur (keskmine kliima). Efektiivsusnäitaja, mis iseloomustab soojuspumba tööd kogu jahutusperioodil.
** SCOP – sesoonne soojustegur (keskmine kliima). Efektiivsusnäitaja, mis iseloomustab soojuspumba tööd kogu kütteperioodil.



Blanc ProfiilProfiil

Midea Grupp on juhtiv kodumasinate tootja, kellel on kogu maailmas seitse tootmiskeskust. Moodsale 
tehnoloogiale ja kõrgele kvaliteedile tuginedes turustatakse oma tooteid rohkem kui 150 riigis ja 
piirkonnas. Midea Grupi tütarfirma Midea Air Conditioner on kogu maailmas tuntud kliimaseadmete 
tootja, kes kasutab moodsat tehnoloogiat, et tagada parim jahutamine.

MIDEA 
KLIIMASEADMED

COMPANT

Kvaliteedi- ja ohutussertifikaadid maailma 35 asutuselt

Midea seadmed on pälvinud erinevaid disainauhindu

Maailma juhtiv õhukäitlus- 

30-aastane kogemus 
kliimaseadmete 
valdkonnas

seadmete tootja

Forbes’i 500 juhtiva 
firma hulgas

Ülemaailmne koondmüügi-
maht kuni 120 000 000 ühikut 

*Allikas: Midea tootemargi koondmüügiandmed 
kuni 2015

*Allikas: Euromonitor 2014
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