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 کولر گازی ال جی سری آرت کول کاتالوگ

 ای آینه نمای

بخش هر منزلی باشند. یونیت داخلیی   توانند زیبایی ای دارد که می طراحی هنرمندانه Art cool کولر گازی

ای طراحی شده است که تصویر دکوراسیون منزل را  آن، در دو رنگ مشکی و سفید با سطحی صیقلی و آینه

 .است  های دستگاه نیز به زیبایی آن افزوده کند. انحناهای ظریف و شیک کناره منعکس می

 پنهاننمایشگر 

ی  شکل یکپارچه با بدنیه   کنندگی را دارد، به ی خنک ی نمایش درجه که وظیفه کولر گازی ال جی آرت کول

 .دستگاه طراحی شده است؛ بطوریکه هنگام خاموش بودن اثری از آن نیست

 سهولت نصب

قاعیده   همواره سهولت نصب محصوالت آن است که آرت کول نییز از ایین   جی ال های طراحی یکی از ویژگی

تیر   ها نیز عیری   ی نصب بهبود یافته است و فضای عبور لوله مستثنی نیست. در کولرهای آرت کول، صفحه

 .شده است تا عملیات نصب راحت تر و تنها توسط تنها یک نفر قابل انجام باشد

 صدا فن بی

 15رخش شیود. شیرکت ال جیی بیا چی       صدا محسوب میی  یکی از کولرهای بی کولر گازی ال جی آرت کول

ها با هیوا توانسیته از مقاومیت هیوا کاسیته و نیویز        های فن و در نتیجه کاهش سطح تماس آن ای تیغه درجه

کار، آرت کول در شدیدترین حالت فعالیت از لحاظ ایجاد سروصدا در بین  حاصل از آن را کاهش دهد. با این

 .ها قرار گرفته است صداترین بی

 مقاومت در برابر تغییر ولتاژ

مندی از میدار   لطف بهره به LG کولر گازی .رسد، اما ضعیف نیست نظر می ت کول هرچند زیبا و ظریف بهآر

  .جی مقاومت بسیار مناسبی در برابر تغییرات ولتاژ دارد نیروی ال
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 های چهار جهته تیغه

 کولر گازی است کهای طراحی کرده  گونه های آن را به حداکثر رساندن توزیع باد، پره  کمپانی ال جی برای به

 .بتواند باد خنک را در چهار جهت مختلف هدایت کرده و آن را به تمام نواحی منزل برساند

 فیلتر گرد و خاک میکرو

میکرومتیر را بیه خیود جی ب      10توانند ذرات بزرگتر از  کار رفته در این دستگاه می فیلترهای گرد و غبار به

 .کنند

 تصفیه هوا

با رهاسازی سه میلیون یون، ظرف مدت  اینورتر 9000کولر گازی ال جی آرت کول  ی فناوری یونیزه کننده

برد و در نتیجه هوای منزل را  های موجود در هوا را از بین می درصد باکتری 99حداکثر یک ساعت، بیش از 

  .کند و استریل می تصفیهکامال 

 (Gold Fin) گلد فین

 .و هوایی افزایش یافته است  بر شرایط سخت آباین فناوری، مقاومت دستگاه در برا  بواسطه

 موتور دوال اینورتر

اسیتفاده از   NA098SK1 اینیورتر میدل   9000کولر گازی ال جی آرت کیول   های چشمگیر یکی از برتری

جی با ابداع موتورهای اینورتر یا دور متغیر توانست تا مقدار زیادی مصرف انرژی  موتور دوال اینورتر است. ال

ک و نویز کولرهای خود را کاهش دهد و با تولید موتورهای اینورتر دوگانه این موفقیت را دوچندان و استهال

 .کند

 (Smart ThinQ) کیو اسمارت تین

امکانی بنام اسمارت تینکیو وجیود دارد کیه مخیتو لیوازم خیانگی       کولر گازی اینورتر آرت کول ال جی در

توانند از راه دور، یعنی بدون حضیور در منیزل،    چند نفر می کمک این امکان یک یا جی است. به هوشمند ال
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توانید ایرادات احتمالی دستگاه را متوجه شیوید و آن را روی گوشیی    کولرگازی را کنترل کنند. همچنین می

 خود مالحظه کنید

 (Jet Cool) جت کول

که افراد حضیور دارنید، قیرار     ی پایین اتاق یعنی جایی کند که اولویت را با نیمه کول به اینصورت کار می جت

های جلوی دسیتگاه نییز بیا دو برابیر      دمد و تیغه دهد. یعنی باد خنک را با سرعت دو برابر به این فضا می می

 .کنند کنند و باد را در قسمت پایین اتاق پخش می سرعت حرکت می
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 9 12 18 24 ( BTUظرفیت اسیم دستگاه ) 

 مشیک مشیک مشیک مشیک رنگ پنل

 ( اینورتر ) +A ( اینورتر ) +A ( اینورتر ) +A ( اینورتر ) +A گرید انرِژی

 ال ج   ال ج   ال ج   ال ج   برند محصول

 کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کشور صاحب برند

 KG 9.3 KG 17 kg 13.1 KG 9.3 مشخصات پنل.وزن پنل

     
 کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کره جنوب   کشور سازنده

 موقعیت دستگاه
 دیواری دیواری دیواری دیواری

 ( 220تک فاز )  ( 220تک فاز )  ( 220تک فاز )  ( 220تک فاز )  نوع فاز

سور اینورتر  yes yes yes yes کمپر

 دارد دارد دارد دارد فیلپر تصفیه هوا

 CM 192 CM 250 mm 212 mm 192 مشخصات پنل.عمق

 mm 837 837 M 1030 mm mm 998 مشخصات پنل.عرض

 mm 308 M 325 mm 345 mm 308 مشخصات پنل.ارتفاع

سور  روتاری روتاری روتاری روتاری نوع کمپر

سور  KG 25.5 KG KG 46 44 KG 25.5 وزن کمپر

 16 16 16 16 سایز لوله درین

سور ایط آب و هوایی کمپر  (T3حاره ای ) (T3حاره ای ) (T1معتدل ) (T1معتدل ) شر

مشخصات کیل. سایز لوله 
 ("1/4) 6.35 ("1/4) 6.35 ("1/4) 6.35 ("1/4) 6.35 رفت

مشخصات کیل. سایز لوله 
 ("5/8) 15.88 ("1/2) 12.72 ("3/8) 9.52 ("3/8) 9.52 برگشت

     
د  R410گاز  R410گاز  R410گاز  R410گاز  نوع مپر

لمشخصات   دارد دارد دارد دارد پنل. کنپر

 M 13 M 13 M 13 M 13 مشخصات پنل.پرتاب باد

 M 7 M M 15 25 M 7 حداکپر ارتفاع لوله کشر 

 روبرو زن روبرو زن روبرو زن روبرو زن نوع دمش

ان سطح صدا ز  dB 51 dB 52 dB 55 dB 51 مپ 

 mm 483 CM 655 mm mm 650 483 ارتفاع

 mm 717 717 CM mm 870 mm 870 عرض
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  به  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت

تا انتخاب  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شما در  https://Tasisat.comآدرس 

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شما هستند.
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