
 

 

Aparat de aer condiționat mobil 3 în 1 BE COOL cu 11.000 BTU 

Aparatele mobile de aer condiționat de la BE COOL conving cu o 
tehnologie de ultimă generație în materie de aer condiționat, combinată 
într-un design atractiv și un raport preț-performanță excelent. 

Aparatul de aer condiționat BE COOL este un aparat multifuncțional care 
nu numai că poate răci, dar poate și dezumidifica și ventila. Acest lucru 
garantează un climat plăcut în cameră chiar și în lunile de tranziție.  

Unitățile mobile de aer condiționat cu 11.000 BTU sunt potrivite pentru 
climatizarea încăperilor de dimensiuni medii de până la max. 100m³ sau 
max. 40m². 

Afișajul încorporat în partea din față a aparatului subliniază designul 
modern al acestuia.  

Funcționarea simplă și sistemul automat de evaporare a apei de 
condensare încorporat fac ca aparatul de aer condiționat BE COOL să fie 
deosebit de ușor de utilizat. 

Cele 4 rotile facilitează transportul aparatului de aer condiționat în diferite 
încăperi.  

Recomandarea noastră: un HOT AIR STOP corespunzător de la SHE sau 
Be Cool pentru o etanșare optimă a ferestrelor sau ușilor dumneavoastră.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APARAT DE AER 
CONDIȚIONAT MOBIL   BCP11KL2202FW 

 

Puncte forte ale 
echipamentului 

 

Purificator de aer 

Aerul de admisie este curățat 
de filtru.  

3 niveluri de viteză 

scăzut, mediu, ridicat 

Luftentfeuchtung  

Aparatul de aer condiționat 
dezumidifică aerul din 
încăpere.  

Funcția de pivotare   

Funcția pivotantă distribuie în 
mod optim aerul răcit în toate 
zonele din încăpere. 

Sistem automat de evaporare  

 

Eficiență mai bună.  

Evaporare de 100% la o 

umiditate mai mică de 90%. 

 

Cronometru 

 

24 de ore reglabil.  

 



 

 

• Răcire BTU: 11.000 BTU/h   

• Capacitate de răcire: 3.200 W 

• Domeniu de aplicare (fără caracter obligatoriu): Pentru camere de până la 
max.100m³ / max.40m² (la o înălțime a camerei de 2,5 metri). 

• EER: 2,6 W/W 

• Clasa de eficiență energetică UE: A 

• Circulația aerului: 300 m³/h 

• Nivelul de zgomot (presiune acustică): 52dB(A) 

• Nivelul de zgomot (putere acustică): max.65 dB 

• Consumul maxim de energie (răcire/stand-by): 1350 wați / < 1 watt 

• Alimentare electrică: 220-240 V/50 Hz  

• Cronometru de 24 de ore, mod automat de economisire a energiei prin 
telecomandă 

• 3 niveluri de viteză 

• Sistem de evaporare automată (eficiență mai bună și evaporare 100% la o 
umiditate mai mică de 90%) 

• Mânere și rotile 

• Culoare: negru 

• Dimensiunea produsului L/H/D: 440x715x355mm 

• Dimensiunile ambalajului L/H/D: 479x860x389 mm 

• Greutate netă/brută: 31kg/34kg  

 

• EAN: 9005151000849 
 

Filtru detașabil 

Furtun de evacuare a aerului 
Diametrul furtunului 150 mm 

Ieșire de aer și tavă pentru telecomandă  

Afișaj încorporat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APARAT DE AER 
CONDIȚIONAT MOBIL   
 

 

Scheringgasse 3 

1140 Wien  

Telefon +43 1 970 21-0 

www.becool.at 

Date tehnice 

BCP11KL2202FW 

 

 Domeniul de livrare  

 

1x telecomandă  

     Baterie inclusă (CR2025) 

1x furtun de evacuare a   

     aerului 

1x bandă de fereastră  

1x adaptor conic  

1x manual de instrucțiuni 

 

 

 
Perioada de garanție  

•  

• 2 Ani 
 
 

Filtru 

 
Acest aparat de aer 
condiționat face ca aerul 
ambiental să treacă printr-
un filtru lavabil. După 
curățare, aerul curat și răcit 
este eliberat înapoi în 
încăpere. 
 
Dezumidificare    

Pe lângă răcirea aerului, 
aparatul de aer condiționat 
se deosebește de 
ventilatoarele convenționale 
prin faptul că aerul răcit 
este, de asemenea, 
dezumidificat și purificat. 
Acest lucru îmbunătățește 
climatul interior cu încă doi 
parametri relevanți pentru 
bunăstare. 

 

 

 

 

 


