
Comfort. Binnen bereik
De minimalistische afstandsbediening heeft een stijlvol, rond ontwerp met 
gestroomlijnde, intuïtieve knoppen. Doordat hij magnetisch is, laat hij zich 
veilig boven aan de mobiele airconditioning bevestigen zodat u hem niet uit het 
oog kunt verliezen.

Installatie. Ongeëvenaard.
De raamkit maakt een installatie van 30 seconden mogelijk - de snelste op de 
markt. Hij draagt bij aan het minimalistische ontwerp van de mobiele 
airconditioning en creëert een discrete uitlaat via uw raam. Bevestig op zijn 
plaats met gebruik van het slot en verzegel dan met gebruik van de 
verstelbare riem.

Constant comfort. Nu mogelijk
Het gepatenteerde AirSurround-systeem in de mobiele 
airconditioning zorgt voor constant comfort. Dat komt 
doordat zijn innovatieve, cilindrische ontwerp de lucht 
spiraalvormig naar boven stuurt, in plaats van naar 
binnen. Creëren van indirecte luchtstroming die lucht 
beter verdeelt.

Absolute controle. Via de app
Sluit de mobiele airconditioning aan op de speciale 
AEG Home Comfort-app op een smartphone om de 
huistemperatuur op afstand te bedienen.

Stijl en efficiëntie. Samengebracht
De compacte en stijlvolle cilindrische vormgeving van 
de mobiele airconditioning maken hem enig in zijn soort 
en de ronde latten laten u de lucht gelijkmatig 
verspreiden.

Mobiele airco, 90m3, 64db, A+, 9000 BTU, koelen & verwarmen

De technologie die comfort en stijl samenbrengt
Moderne huizen hebben technologie nodig die zowel mooi als slim is. AEG 
heeft de PX7 uitgevoerd in een gepatenteerd cilindrisch ontwerp. De 
draagbare airconditioner kan vanaf overal op afstand worden bediend.

Voordelen en specificaties

• Gebruiksmogelijkheden: Auto, Koelen, Ontvochtigen, Ventileren, Verwarmen
• Capaciteit in kBTU: 09
• Koelcapaciteit: 2.6 kW
• Snelheid ventilator: hoog, laag, medium
• Diameter van de uitlaatslang: 150 mm
• Maximale lengte van de uiltaatslang: 1400 mm
• Geluidssterkte (hoog, medium, laag): 64/62/58 dB(A)
• Afstandsbediening
• Wi-Fi mogelijk
• Timer
• Ontvochtigingscapaciteit: 1 liter/u

AEG PX71-265WT Airconditioner koelt en verwarmt

PX71-265WT

https://www.sesame.electrolux.com/assetwebservice/P049192.image?defid=19&ext=.Png


Toestelhoogte (mm) 955
Toestelbreedte (mm) 388
Toesteldiepte (mm) 388
Koelmiddel R290
Volume koelmiddel (g) 0.22
Operationele temperatuur (°C) 5-35
Netto gewicht (kg) 35.1
Energieduurzaamheid koelen A+
Energieduurzaamheid verwarmen A+
Afmetingen van de verpakking 
(HxBxD) in mm 1190x531x459
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