
قیمتظرفیتشرح کاالمدلردیف

1CAHI-N09 دیواریCANNES 9000 درصد صرفه جویی60  فرانسه اینورتر و چشم الکترونیک بیشتر از btu22,800,000    

2CAHI-N012 دیواریCANNES 12000 درصد صرفه جویی60  فرانسه اینورتر و چشم الکترونیک بیشتر از btu26,800,000    

3CAHI-N018 دیواریCANNES 18000 درصد صرفه جویی60  فرانسه اینورتر و چشم الکترونیک بیشتر از btu35,800,000    

4CAHI-N024 دیواریCANNES 24000 درصد صرفه جویی60  فرانسه اینورتر و چشم الکترونیک بیشتر از btu43,300,000    

5CAHI-N030 دیواریCANNES 30000 درصد صرفه جویی60  فرانسه اینورتر و چشم الکترونیک بیشتر از btu48,900,000    

6CAHI-N042 ایستادهCANNES  42000 درصد صرفه جویی60  فرانسه اینورتر و btu69,400,000    

7CAHI-N050 ایستادهCANNES 50000 درصد صرفه جویی60  فرانسه اینورتر و btu76,900,000    

8CAHC-N09 دیواری معمولی سرد و گرم CANNES فرانسه با کمپرسور ROTARY9000 نمایشگر مخفی btu16,900,000         

9CAHC-N012 دیواری معمولی سرد و گرم CANNES فرانسه با کمپرسور ROTARY12000 نمایشگر مخفی btu18,950,000         

10CAHC-N018 دیواری معمولی سرد و گرم CANNES فرانسه با کمپرسور ROTARY18000 نمایشگر مخفی btu25,900,000         

11CAHC-N024 دیواری معمولی سرد و گرم CANNES فرانسه با کمپرسور ROTARY24000 نمایشگر مخفی btu34,500,000         

12CAHC-N030 دیواری معمولی سرد و گرم CANNES فرانسه با کمپرسور ROTARY30000 نمایشگر مخفی btu42,300,000         

13CACT-W018 کولر گازی پنجره ای سردCANNES18000 فرانسه کمپرسور تروپیکال btu17,500,000         

14CACT-W024 کولر گازی پنجره ای سردCANNES24000 فرانسه کمپرسور تروپیکال btu19,700,000         

. درصد  و همچنین دارای چشم الکترونیک جهت تشخیص افراد و جهت زاویه دید می باشد60صرفه جویی در مصرف برق بیش از - 1

 مرحله فیلتراسیون کامل تصفیه هوا شامل فیلتر کاتالیست،فیلتر لیزوزیوم ،فیلتر آنتی باکتریال و آنتی ویروس ، فیلتر نقره ای یون ،فیلتر یون منفی ، 7دارای - 3
. ، فیلتر فتو کاتالیست که عمل تصفیه و ایجاد هوای پاک را به خوبی انجام داده و  می تواند جایگزین مناسبی برای دستگاه تصفیه هوا  باشد Cفیلتر ویتامین 

. متر ، دارای دو حالت توربو و حالت بی صدا در سرمایشی و گرمایشی می باشد12تا  (چهار سمت قابل تنظیم ) درجه محیط 360پرتاب گسترده باد تا - 4

 تا 170تمیز کاری خودکار،درین دو طرفه ، اتو ری استارت ،تنظیم درجه خودکار، ریموت کنترل آسان،طراحی زیبا ،قابلیت کارکرد در ولتاژ های -5
.،کمپرسور دو قلوی دورانی ،عمر طوالنی ،از دیگر مشخصات این دستگاه می باشد253

                سرمایش ، گرمایش و تصفیه هوا با اسپلیت های فرانسه2016  تکنولوژی                                                                                     

Bکولر گازی پنجره ای معمولی کالس

 در شهر کن درجنوب فرانسه واقع شده است ، محصوالت این شرکت شامل سیستم های سرمایشی و گرمایشی با برند کن ایرشرکت -  1
CANNES کلیه تجهیزات ،  VRF و ِداکت اسپلیت و اسپلیت های سقفی ، دیواری و ایستاده که تحت لیسانس و استاندارد های کشور فرانسه با 

(تکنولوژی فرانسه ).  در حال تولید می باشدP.R.Cجدید ترین تکنولوژی اروپا در کارخانه همین شرکت واقع در گوانجو تحت قوانین 
 CANNESشرکت دامون سرویس نماینده انحصاری کن ایر فرانسه ، میتسوبیشی ژاپن ، کلیماونتا ایتالیا و دمیردوکوم ترکیه ، دستگاه های -  2

 متر لوله رایگان از طرف شرکت 5همچنین نصب ، راه اندازی و  . ماه ضمانت قطعات داخلی نموده است 24 ماه گارانتی کمپرسور و 60خود را 
.دامون سرویس اهداء میگردد

. دارای مشخصات زیر می باشدCANNESاسپلیت های اینورتر  *** 

R410aگاز , + A , Aاسپلیت دیواری اینورتر کالس 

Aاسپلیت ایستاده اینورتر کالس 

A , Bاسپلیت دیواری معمولی کالس 




