
Elérhető stílus és
komfort otthonában

SZEZONINDÍTÓ AKCIÓ 

FTX-KM

A Daikin Europe N.V. a légkondicionálók (AC), a folyadékos hűtőegységek (LCP), a légkezelő 
egységek (AHU) és a ventilátoros hőcserélő egységek (FCU) vonatkozásában is részt vesz az 
Eurovent tanúsítási programban. Ellenőrizze online a tanúsítványok érvényességét: 
www.eurovent-certification.com vagy: www.certiflash.com

A Daikin termékek forgalmazója:

A jelen kiadvány csak tájékoztatóul szolgál, nem tekinthető a Daikin Europe N.V. vállalatot bármire 
is kötelező ajánlatnak. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. A Daikin Europe N.V. / Daikin 
Central Europe HandelsGmbH a jelen kiadványt a legjobb tudása alapján állította össze. A tartalom 
teljessége, pontossága, megbízhatósága vagy adott célra való alkalmassága, valamint az általa 
bemutatott termékek és szolgáltatások tekintetében semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát 
nem vállalunk. 
A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe 
HandelsGmbH kifejezetten elutasítja a felelősséget mindenféle, a legtágabb értelemben vett olyan 
közvetlen vagy közvetett kárért, amely a jelen kiadvány használatából és/vagy értelmezéséből ered 
vagy ahhoz kapcsolódik. A teljes tartalom szerzői joga a Daikin Europe N.V. vállalatot illeti.  
FTX-KM termék szórólap 2016 | Fenntartjuk a jogot a nyomtatási hibákra és a modellek módosítására.
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DAIKIN HUNGARY KFT. 
H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a., Tel.: +36 1/ 464-4500, Fax: +36 1/ 464-4501,

E-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu

Cégünk világszerte elismert, több mint 90 
évnyi tapasztalattal rendelkezik a kiváló 
minőségű légkondicionáló berendezések 

gyártásában ipari, kereskedelmi és lakossági 

felhasználásra, továbbá közel 60 éve 
töltünk be vezető szerepet a hőszivattyús 

technológiák fejlesztésében.

Küldetésünk a tökéletes klíma-
berendezések megalkotása magas 

színvonalú technológiai megoldásokkal, 

mellyel biztosítjuk fogyasztóink számára a 

tökéletes kényelmet.

Termékeink élen járnak az alacsony 
energiafogyasztásban, és folyamatosan 

azon dolgozunk, hogy tovább csökkentsük 
azok környezetre gyakorolt hatását.

Miért érdemes a
Daikin-t választani?

2017. március 1. és április 30. között, illetve a készlet erejéig a termékek akciós ajánlott bruttó fogyasztói ára:

FTX25KM + RX25KM FTX35KM + RX35KM

166 400 Ft 177 500 Ft

  +36-30/262-8669

info@tiszaklima.hu

Web: tiszaklima.hu

http://tiszaklima.hu/


Tökéletes kényelem
A lapos, stílusos előlap könnyen illeszkedik minden belső környezetbe, és egyszerűen tisztítható. Az automatikus függőleges legyezőmozgás 
ezeknél a fali egységeknél a kimeneti zsalut fel-le mozgatva hatékony levegő- és hőmérséklet-eloszlást biztosít az egész helyiségben.

Turbó üzemmód
A nagyteljesítményű üzemmód lehetővé teszi, hogy elérje a maximális teljesítményt egyetlen 
gombnyomással és mégsem kell aggódnia a villanyszámla miatt abban az esetben ha 
elfelejtené kikapcsolni a funkciót. Ezzel a funkcióval hűtheti le vagy fűtheti fel a helyiséget a 
lehető legrövidebb idő alatt és 20 perc elteltével a berendezés automatikusan visszavált normál 
üzemmódra, megakadályozva az energiapazarlást.

Egyszerű vezérlés
Az infravörös távirányító felhasználóbarát időzítőfunkciója 
révén a kívánt időpontra állítható a beltéri egység be- és 
kikapcsolása.

Alacsony zajszint
Az akár mindössze 20 dBA hangnyomással működő FTX-KM 
szinte észrevétlenül biztosítja a pihentető éjszakai alvást.

Tiszta levegő
A Daikin Titánium-apatit fotokatalitikus légtisztító 
szűrője eltávolítja a levegőben szálló porrészecskéket és 
lebontja például a dohányzás és a háziállatok keltette 
szagokat. Kiszűri és semlegesíti emellett a káros szerves 
vegyi anyagokat, úgymint baktériumokat, vírusokat és 
allergéneket, ezáltal biztosítva Önnek a folyamatos tiszta 
környezetet.

Daikin FTX-KM A tökéletes választás

Fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz.

Beltéri + kültéri
egység

Névleges
teljesítmény

(kW)
Energiacímke SEER SCOP

Éves
energia-

fogyasztás
(kWh)

Beltéri
egység
méretei

(mm)

Kültéri
egység
méretei

(mm)

Beltéri
hangnyomásszint

(dBA)
magas/alacsony/csendes 

üzemmód

Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés Hűtés Fűtés M x Sz x H M x Sz x H Hűtés Fűtés

FTX25KM + RX25KM 2.5 2.8 A+ A+ 5.93 4.01 148 838

285x770x225  550x675x284

40/26/20 40/28/25

FTX35KM + RX35KM 3.5 3.3 A+ A+ 6.02 4.04 192 970 43/27/20 43/29/26

Távvezérlő

*Az éjszakai üzemmód aktiválása 
után 1 órával az alapérték a kellemes 
alvási feltételek biztosításához 
hűtéskor magasabb, fűtéskor 
alacsonyabb lesz

Turbó
üzemmód

gyors fűtés
vagy hűtés

Komfort
Az intelligens

légáramlás nem 
közvetlenül éri az 

embereket

Függőleges 
legyező-
mozgás
hatékony
levegőelosztás

Időzítő
amelynek segítségével 
beprogramozható például a 
be-/kikapcsolás és az éjszakai 
üzemmód*

ELNYELI ELTÁVOLÍTJA
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