
ARGO IRO PLUS to przenośny klimatyzator 
charakteryzujący się miękkimi liniami. Odpowiedni 
kompromis między przestrzenią a kształtem, są 
intuicyjne w obsłudze i łatwe w programowaniu dzięki 
eleganckiemu panelowi sterowania. Nie pozostają 
niezauważone i z łatwością dopasowują się do 
każdego otoczenia i stylu. Dzięki swojej pompie 
ciepła ARGO IRO PLUS jest użyteczny przez cały 
rok. 

Cyfrowy panel sterowania 
z wyświetlaczem LED

770 m
m

470 mm

382 mm

KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

ARGO IRO PLUS

Dbałość o szczegółyAutomatyczna oscylacja 
wylotu zimnego powietrza

Wymiary



CHARAKTERYSTYKA 
 Czysto białe, matowe wykończenie
 Zmotoryzowana klapa górna, z szeroką automatyczną oscylacją, 

sterowana również za pomocą pilota
 Cyfrowy panel sterowania i wyświetlacz LED
 Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania z wyświetlaczem LED
 Cyfrowy programowalny włącznik/wyłącznik czasowy (24h)
 Funkcje: Chłodzenie, wentylacja, osuszanie, ogrzewanie
 Funkcja "Swing": automatyczna oscylacja lub stała pozycja 

wylotu zimnego powietrza
 Funkcja "Sleep": komfort podczas snu
 Funkcja "Autorestart": automatyczny restart po zaniku zasilania, 

zachowanie ostatnich ustawień
 Funkcja "Autodiagnostyka", pokazująca błędy na wyświetlaczu, 

ułatwiająca rozwiązywanie problemów
 3 prędkości wentylatora (niski, średni, wysoki)
 Zmywalny filtr powietrza, łatwy do wyjęcia
 Automatyczne odparowanie kondensatu w trybie chłodzenia
 Możliwość ciągłego odprowadzania kondensatu w trybie 

osuszania
 Maksymalna mobilność, z praktycznymi kółkami 

wielokierunkowymi i uchwytami bocznymi
 W zestawie rura oraz zestaw do montażu w ścianie
 Certyfikat - CE

MODEL ARGO IRO PLUS  

Chłodzenie

Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) 
Wydajność grzania (20°C; 12%) BTU/h 13.000 10.500

kW 3,50 2,75

Klasa energetyczna A A

Efektywność energetyczna EER kW/kW 2,61 2,50

Przepływ powietrza m3/h 400

Wydajność osuszania l/24h 28 -

Prędkości wentylatora no. 3

Poziom głośności (ciśnienie akustyczne) dB(A) 51-53-55

Zasilanie elektryczne V/F/Hz 230/1/50

Nominalny pobór mocy kW 1,340 1,100

Zużycie energii na godzinę kWh/60 min 1,3 1,1

Pobór mocy w trybie czuwania W 0,5

Rodzaj czynnika chłodniczego R290

Czynnik chłodniczy GWP kg CO2 eq. 3

Ilość czynnika chłodniczego kg/Tonn CO2 eq. 0,29/0,00087

Średnica rury (wewnętrzna / zewnętrzna) mm 140-150

Długość rury m 1,5

Waga netto Kg 31,5

Wymiary mm 770/470/382

10000
BTU/H

35°C-80%  U.R.

13000
BTU/H

35°C-80%  U.R.ARGO IRO E IRO PLUS
10500
BTU/H

35°C-80% U.R.ENERGY
CLASS

ENERGY
CLASS

REMOTE 
CONTROLERP MEMORY

TIMER 
ON/OFF R290

Grzanie

Wydajność chłodzenia (35°C; 80%) 
Wydajność grzania (20°C; 12%)

Z zastrzeżeniem prawa do zmian technicznych i błędów drukarskich 04 /2 020 wer.1




