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Evinizin konforu
parmaklarınızın ucunda
Electrolux Home Comfort Uygulaması ile Wi-Fi üzerinden bağlantı kurabilen 
akıllı klimayı nerede olursanız olun telefon veya tabletinizden kontrol edebilirsiniz.

IOS ve Android uyumlu Electrolux Home Comfort 
Uygulaması ile akıllı klimanızı uzaktan kolayca 
yönetebilirsiniz.

Nerede olursanız olun, akıllı telefon veya tabletiniz 
üzerinden klimanızı uzaktan yönetin,
konforlu ortamınızı evinize gelmeden sağlayın.

Aynı zamanda haftalık program oluşturarak klimanızın 
tercih ettiğiniz günün herhangi bir saat aralığında 
otomatik olarak çalışmasını ve kapanmasını sağlayın.

Electrolux akıllı klimalar 
Google Assistant ve Amazon Alexa 
sesli komut sistemleri ile de 
uyumludur.



Yüksek soğutma ve ısıtma verimliliği ile
evinizde her mevsim tam konfor

PureO2 3 Katmanlı Hava Filtreleme 
Sistemi
Havada alerjik reaksiyonlara neden olacak partikülleri 
temizler, hem de konforlu bir ortam için rahatsız edici 
kokuları giderir. Evinizde tıpkı doğal bir ortamdaki gibi 
rahat bir nefes almanıza yardımcı olur.

Aktif Karbon Filtre
Sigara dumanı, evcil hayvan 
kokusu ve diğer istenmeyen kokular 
üzerinde etkilidir. Artırılmış karbon 
granül yüzey alanı sayesinde 
sıradan filtrelerden kolayca geçip 
kurtulan kokuları etkin şekilde 
yakalar. Ortama tekrar verilmesini 
önler. 

Bio Hepa Filtre
Hava içerisindeki sağlığa zararlı 
mikro organizmaları yakalar.
Bio-Bakterisit sistem mikropların 
metabolizmasını bozarak 
çoğalmalarını engeller; %95 
verimlilikle havayı temizler. 

Hassas Toz Filtresi
Hava içerisinde bulunan tozları 
tutarak tekrar ortam içerisine 
üflenmesini önler. 
Daima partüküllerden arındırılmış, 
tertemiz hava solumanızı sağlar.

Follow Me
Sensörü

Uzaktan kumanda 
üzerinden ölçülen 
ortam sıcaklığı ile 
hissettiğiniz 
sıcaklığı baz alarak 
çalışır. Ekstra 
konfor sağlar.

Self-Clean
Fonksiyonu

Kapanma 
öncesi nemlenen 
iç aksamı
otomatik kurutarak 
bakteri oluşumunu 
önler.

Turbo 
Fonksiyonu

Fan hızını ekstra 
artırarak daha 
hızlı soğutma veya 
ısıtma sağlar.

Sessiz Çalışma
Fonksiyonu

Geliştirilmiş fan 
teknolojisi ile 
21 dB (A) 
seviyesine varan 
sessizlik ile çalışır. 
Evinizde tam 
konfor sağlar.
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Inverter Mono Split Wi-Fi Klimalar

• Mono Split Inverter Wi-Fi Klima
• 12 Bin Btu/s kapasite
• Electrolux Home Comfort Uygulama bağlantısı
• Uygulama üzerinden uzaktan kontrol imkanı
• Uygulama üzerinden haftalık programlama
• A++ soğutma enerji verimlilik sınıfı
• A+ ısıtma enerji verimlilik sınıfı (ortalama iklim)
• A+++ ısıtma enerji verimlilik sınıfı (sıcak iklim)
• Isıtma, soğutma, nem alma, havalandırma ve 

otomatik çalışma fonksiyonları
• R32 çevreci soğutucu gaz
• Cihaz devrede iken görünen LCD panel
• Follow Me, kumandadan sıcaklık ölçümü
• İç ünite üzerinde mantar ve bakteri üretimini 

önleyen Self-Clean Fonksiyonu
• Pure O₂ filtreleme teknolojisi
• Bio Hepa filtre
• Aktif Karbon Filtre
• Hassas toz filtresi 
• Kumanda üzerinden kontrol edilebilen yatay ve 

dikey hava dağıtımı
• Turbo soğutma ve ısıtma fonksiyonu
• Zamanlayıcı fonksiyonu
• Eco Sleep uyku modu
• Self diagnosis hata teşhis sistemi
• Softstart özelliği
• Çalışma sıcaklığı -15, +43 °C
• Min 21 dB (A), max 55 dB (A) iç ünite ses gücü
• Max 60 dB (A) dış ünite ses gücü
• 7,0 W/W soğutma enerji verimi (SEER)
• 4,0 W/W ısıtma enerji verimi (SCOP)
• İç ünite ebatları (G x D x Y): 803×211×299
• Dış ünite ebatları (G x D x Y): 776×320×540
• Dış ünite model kodu: EPS12V39HWO
• Bakır bağlantı boruları
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EPS12V39HWI
• Mono Split Inverter Wi-Fi Klima
• 18 Bin Btu/s kapasite
• Electrolux Home Comfort Uygulama bağlantısı
• Uygulama üzerinden uzaktan kontrol imkanı
• Uygulama üzerinden haftalık programlama
• A++ soğutma enerji verimlilik sınıfı
• A+ ısıtma enerji verimlilik sınıfı (ortalama iklim)
• A+++ ısıtma enerji verimlilik sınıfı (sıcak iklim)
• Isıtma, soğutma, nem alma, havalandırma ve 

otomatik çalışma fonksiyonları
• R32 çevreci soğutucu gaz
• Cihaz devrede iken görünen LCD panel
• Follow Me, kumandadan sıcaklık ölçümü
• İç ünite üzerinde mantar ve bakteri üretimini 

önleyen Self-Clean Fonksiyonu
• Pure O₂ filtreleme teknolojisi
• Bio Hepa filtre
• Aktif Karbon Filtre
• Hassas toz filtresi 
• Kumanda üzerinden kontrol edilebilen yatay ve 

dikey hava dağıtımı
• Turbo soğutma ve ısıtma fonksiyonu
• Zamanlayıcı fonksiyonu
• Eco Sleep uyku modu
• Self diagnosis hata teşhis sistemi
• Softstart özelliği
• Çalışma sıcaklığı -15, +43 °C
• Min 25 dB (A), max 59 dB (A) iç ünite ses gücü
• Max 64 dB (A) dış ünite ses gücü
• 6,4 W/W soğutma enerji verimi (SEER)
• 4,0 W/W ısıtma enerji verimi (SCOP)
• İç ünite ebatları (G x D x Y): 966×292×320
• Dış ünite ebatları (G x D x Y): 776×320×540
• Dış ünite model kodu: EPS18V39HWO
• Bakır bağlantı boruları
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48
SAAT İÇERİSİNDE 

MONTAJ 
GARANTİSİ

*48 saat içerisinde montaj garantisi uygulaması hakkında detaylı bilgi için müşteri hizmetlerimize ulaşabilirsiniz.

Yetkili Electrolux Bayiniz
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• Mono Split Inverter Wi-Fi Klima
• 24 Bin Btu/s kapasite
• Electrolux Home Comfort Uygulama bağlantısı
• Uygulama üzerinden uzaktan kontrol imkanı
• Uygulama üzerinden haftalık programlama
• A++ soğutma enerji verimlilik sınıfı
• A+ ısıtma enerji verimlilik sınıfı (ortalama iklim)
• A+++ ısıtma enerji verimlilik sınıfı (sıcak iklim)
• Isıtma, soğutma, nem alma, havalandırma ve 

otomatik çalışma fonksiyonları
• R32 çevreci soğutucu gaz
• Cihaz devrede iken görünen LCD panel
• Follow Me, kumandadan sıcaklık ölçümü
• İç ünite üzerinde mantar ve bakteri üretimini 

önleyen Self-Clean Fonksiyonu
• Pure O₂ filtreleme teknolojisi
• Bio Hepa filtre
• Aktif Karbon Filtre
• Hassas toz filtresi 
• Kumanda üzerinden kontrol edilebilen yatay ve 

dikey hava dağıtımı
• Turbo soğutma ve ısıtma fonksiyonu
• Zamanlayıcı fonksiyonu
• Eco Sleep uyku modu
• Self diagnosis hata teşhis sistemi
• Softstart özelliği
• Çalışma sıcaklığı -15, +43 °C
• Min 29 dB (A), max 61 dB (A) iç ünite ses basıncı
• Max 65 dB (A) dış ünite ses gücü
• 6,4 W/W soğutma enerji verimi (SEER)
• 4,0 W/W ısıtma enerji verimi (SCOP)
• İç ünite ebatları (G x D x Y): 1083×241×336
• Dış ünite ebatları (G x D x Y): 776×320×540
• Dış ünite model kodu: EPS24V39HWO
• Bakır bağlantı boruları
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