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Друга отличителна черта на модела е високата 
енергийна ефективност. Моделите с мощности от 2,5 
kW до 5,0 kW постигат енергиен клас “А+++” за SEER 
(охлаждане) и модели с мощности 2,5 kW и 3,5 kW - 
енергиен клас “A+++” за SCOP (отопление).

Висока енергийна ефективност

Топлинно уплътняване по метода Heat Caulking

Значително 
подобряване на 
ефективността 
на двигателя 
благодарение на 
компактно 
проектирани нампроектирани намотки. 

Heat Caulking метод     
на Mitsubishi Electric за 
топлинно уплътняване 
намалява деформацията 
на цилиндъра и с това 
осигурява още 
по-висока ефективност.

Двигател Poki-Poki 

MSZ - LN Diamond Inverter от Mitsubishi Electric съчетава 
в себе си, както съвършенството на своите дизайн и 
технология, така и комфорта от тихия и ефективен 
режим на работа.

Съвършенство и комфорт

Линията MSZ-LN предлага вътрешни тела с модерен 
дизайн и широка гама от характеристики, които правят 
този стилен, енергийноефективен климатик подходящ 
както за дома, така и за малки търговски обекти.

С четирите цветови варианта на MSZ-LN Diamond        
Inverter могат да се реализират и най-авангардните 
пространствени решения, без лишаване от 
високоефективна и комфортна климатизaция.

Компресорът е сърцето на 
климатика. Той е конструиран по 
изключително прецизни 
изисквания.

Компресор

Иновативният хладилен агент R32 има нисък 
потенциал за глобално затопляне и е напълно 
съвместим с регламента за намаляване на 
флуорираните парникови газове. Фреонът е 
еднокомпонентен, лесен за употреба и с възможност 
за рециклиране. Той е екологичното решение в 
климатичната индустрия.

Екологичното решение



Plasma Quad Plus филтърът обезврежда бактерии и 
вируси от околния въздух. Освен бактерии, вируси, 
алергени и прах, Plasma Quad Plus филтърът отстранява 
особено ефективно мухъл и микрочастици.

Ефективност и отвътре

Koнтролът е във Ваши ръце

3D i-see сензорът разпознава присъствието и 
позицията на хората в помещението и адаптира 
климатизацията. Така климатикът пести не само 
енергия. Повишава се комфортът и въздушният поток 
може да се управлява според потребностите.

3D i-see sensor

Двуслойно покритие

Двойни ламели
MSZ-LN Diamond Inverter разполага с две работещи, 
независимо една от друга, ламели за разпределяне на 
въздушния поток. Можете да насочвате въздушния 
поток в различни посоки и така да охлаждате, 
респективно, затопляте въздуха в помещението.

Двуслойно покритие,
което предотвратява

залепването на хидрофобна
и хидрофилна мръсотия

към вътрешната
повърхност и 

ввътрешните части.

Функция “Нощен режим” се активира с помощта на 
безжичното дистанционно управление и работата на 
климатика преминава към следните настройки:
• Намалява яркостта на светлинния индикатор
• Звуковият сигнал се спира
•Шумът на външното тяло намалява с 3dB
  *Moщността на охлаждане/отопление може да се понижи.

Функция “Нощен режим”



Tехнически характеристики

Tехнически характеристики

Onyx Black (B)

Natural White (W)

Pearl White (V)

Ruby Red (R)

*Цените са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.
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Интелигентна технология за отопление

Zubadan е единствената по рода си технология на Mitsubishi Electric за отопление при екстремно ниски температури до    
-25°С. Функцията “Hyper Heang” е създадена, за да генерира голяма отоплителна мощност при много сурови условия.            
Тя позволява поддържане на 100% от отоплителната мощност до –15 °C външна температура и гарантирано отопление до –25 °C.

*Цените са с включено ДДС и не включват цена за монтаж.


