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Fujitsu KG – nowa seria klimatyzatorów typu Split Inverter RAC japońskiego producenta –
została nagrodzona tytułem „Good Design Award 2017” w prestiżowym konkursie
organizowanym przez Japoński Instytut Promocji Wzornictwa.

  

      

  

To druga, po serii LT/LU, nagroda „Good Design Award” przyznana klimatyzatorom Fujitsu. W
tym prestiżowym konkursie Japońskiego Instytutu Promocji Wzornictwa produkty oceniane są
przede wszystkim pod kątem ich ergonomiczności, funkcjonalności oraz stopnia
zaawansowania zastosowanych technologii w połączeniu z nowatorskim designem. Seria KG z
najnowszej oferty Fujitsu z grupy klimatyzatorów typu Split Inverter RAC została doceniona za
synergię pomiędzy osiągniętymi parametrami pracy urządzenia a stylistyką wykonania
doskonale harmonizującą z nowoczesnym wnętrzem mieszkalnym. W uzasadnieniu przyznania
nagrody, kapituła konkursowa zwróciła szczególną uwagę na obudowę klimatyzatora, której
projekt oparto na prostych liniach pionowych i poziomych oraz „spłaszczeniu” części frontowej
urządzenia przy jednoczesnym zaokrągleniu jego narożników. Tak oryginalna i smukła
konstrukcja nadaje całej bryle charakterystycznej, naturalnej lekkości.
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      Stylowa obudowa o grubości zaledwie 215 mm to nie jedyny wyróżnik serii KG. Typoszeregurządzeń występujących w 4 wielkościach tj. 07/09/12/14 o nominalnej mocy chłodniczej od 2,0do 4,2 kW kryje w sobie najnowsze osiągnięcia technologiczne koncernu Fujitsu General. Towysokowydajne i energooszczędne klimatyzatory działające w oparciu o przyjazny dlaśrodowiska, nowy czynnik chłodniczy R32. Dedykowane są głównie do mieszkań i domówjednorodzinnych, ale równie dobrze sprawdzą się w niewielkich pomieszczeniach biurowych czypunktach handlowo-usługowych. W urządzeniach zastosowano specjalną konstrukcję dyfuzora,dużej średnicy wentylator o przepływie poprzecznym oraz wysokosprawny, hybrydowywymiennik ciepła generujący wysokie wskaźniki SEER/SCOP wynoszące odpowiednio do8,5/5,1, co plasuje serię KG w klasie efektywności energetycznej A+++. Użytkownik klimatyzacjiz pewnością doceni atuty funkcjonalne takie jak niski poziom hałasu (już od 19 dB dla modeli07/09/12), wbudowany czujnik obecności oraz możliwość zainstalowania modułu WiFipozwalającego na zdalne sterowanie urządzeniem za pośrednictwem urządzeń mobilnych lub zpoziomu komputera.    Nagrodzone szczytnym tytułem „Good Design Award 2017” klimatyzatory Fujitsu typu Split zserii KG są już dostępne na rynku za pośrednictwem Generalnego Dystrybutora marki w Polsce– firmy KLIMA-THERM. Urządzenia objęte zostały najdłuższą na rynku, bo aż 10-letniągwarancją producenta.    www.klima-therm.pl    
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http://www.klima-therm.pl

