
Shark A/C

Kjøling og varme til DIN Bobil & Caravan!



Når du kjører i skogvokst 
terreng, kan tregreiner 
treffe klimaanlegget på 
taket. Gree Shark er 
designet for å forhindre at 
grener trenger gjennom 
og skader enheten.

Ytterkanten er bare 230 
mm høy, noe som gjør 
haien diskret. Med sin lyse 
farge og 
strømlinjeformede 
design, blir det en del av 
kjøretøyet.

Gree Shark - A/C for ditt mobile 
hjem !
Verdens største produsent av varmepumpe, Gree, har
lanserte et topp moderne klimaanlegg ved navnet Shark. 
Den elegante Gree Shark A / C kjøler en effektivt
bobil eller campingvogn. Den smale designen gjør den egnet 
for de fleste biler. Med Gree Shark kan du nyte den kjølige, 
vakre luften uansett hvor du er. Enheten er stille og enkel å 
installere.

Effekt Kjøling kW 2,5

Varme kW 2,2

Driftsområde Kjøling °C 18-43

Varme °C 5-24

SEER / COP 2,34 / 2,24

Fas/ spenning / frekvens / max strøm kpl, V, Hz, A 1 fas / 220-240 V / 50 Hz / 6,6 A

Strømforbruk 
Nominell

Kjøling kW 1,07

Varme kW 0,98

Luftstrøm innvendig m3/h 340 / 260 / 220 / 130

Lydnivå (1 m avstand) Innedelen dB(A) 54 / 48 / 43 / 35

Utedelen dB(A) 65 / 55

Mål
(L x B x D)

Innedelen mm 610 x 485 x 95

Utedelen mm 1018 x 650 x 259

Vekt Innedelen kg 2,7

Utedelen kg 42,5

Slitesterkt chassi Stilig innedel

Det elegante interiøret 
er ekstremt tynt, ikke 
mer enn 95mm dypt. 
Innvendig med sin 
moderne design, LED-
lys, berørings knapper 
og en brukervennlig 
fjernkontroll

Harmoniskt utseendeElegant design

Hai-finnene ble brukt som 
designmodell, akkurat som 
navnet Shark antyder. Den 
hai-lignende formen gir 
tidløs eleganse og 
forbedret aerodynamikk.

Teknisk data
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