Andrade & Branco

Master Gold

Split High Wall

Master Gold

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelos

Unidade interna
07

09

07
7.000/7.000
710

09
9.000/9.000
950

400/350/300
710x250x190
8,5
700x535x235
27/28

400/350/300
710x250x190
8,5
700x535x235
32/30

6,35
9,53

6,35
9,53

Unidade externa
Capacidade
Consumo
Alimentação elétrica
Compressor
Vazão do ar
Unidade
interna
Unidade
externa
Refrigerante
Conexões (líquido)
Filtro padrão

(refrigeração/aquecimento) BTU/h
W
V/Ø/Hz
Tipo
(baixa/média/alta)
m3/h
Dimensões
LxHxP
Peso líquido
Kg
Dimensões
LxHxP
Peso líquido (ref./aquec.)
Kg
Diâmetro

Líquido
Sucção

MLEA/MLKA
12
MLDA/MLJA
12
12.000/12.000
1210
220/1/60
Rotativo
580/500/420
790x265x195
9,0
780x540x250
34/36
R-22
6,35
12,7
Eletrostático

18

24

18
18.000/18.000
1950

24
24.000/24.000
2670

800/730/600
920x292x225
13,0
780x540x250
37/40

1080/1020/960
1080x330x225
17,0
845x695x335
58/60

6,35
12,7

9,53
16,0

Auto-restart
No caso de queda de energia, a unidade retorna os mesmos ajustes
pré-estabelecidos após a volta da energia.

Gabinete anticorrosão
Gabinete da unidade externa (sujeita a ação do tempo) com
revestimentos especiais anticorrosão.

Todas as fotos deste folheto são Ilustrativas

Obs: A YORK Brasil se reserva ao direito de, a qualquer momento, alterar as informações aqui contidas, sem prévio aviso, tendo em vista a atualização do produto.

Split High Wall

Cobertura de proteção
Para proteção das válvulas e impedir o vazamento de água
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SUBSTITUI: M-COM020-BR(0805)
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• Versão só frio ou quente e frio
• Linha 7.000 a 24.000 Btu/h
• Instalação na parede
• Filtro padrão eletrostático com camada de carvão
ativado: elimina odores e pequenas partículas de poeira
• Filtro Bio Screen: elimina até 99% das impurezas do ar
• Opcionais: filtro Ionizer e Telephone Remote

Filtro eletrostático
Com camada de carvão ativado, elimina odores e pequenas partículas de poeira.

EXCLUSIVO - Bio Screen
Elimina até 99% das impurezas do ar. Retém as pequenas partículas de poeira, micróbios,
fungos e bactérias que são tão prejudiciais à saúde e contribuem com as doenças alérgicas. O Filtro Bio Screen atinge a máxima esterilização criando um ambiente surpreendentemente saudável para a sua casa e a sua família.

Célula
morta

Ionizer
O filtro mais eficaz na eliminação de poeira e fumaça.

A escolha Master
o
em ar condicionad

Display

Amplo display de cristal líquido

Fan speed

Aquecimento, ventilação e refrigeração

On/off

Liga/desliga

Controle de temperatura

Air direction

Velocidade do ventilador

Liga o temporizador

Timer off

Desliga o temporizador

Iluminação de fundo

Ajuste de temperatura

Mode

Swing

Timer on

Led diplay

Telephone
Remote
Você pode chegar em casa e
encontrar o ambiente
climatizado.
Sistema de extrema
praticidade. Você programa
seu ar condicionado à
distância pelo telefone.

Desliga programação

Temp

Sleep Mode 7hs
Durma tranqüilo, o modo spleep produz um ambiente agradável para
dormir. A temperatura é ajustada automaticamente de acordo com
a necessidade do ambiente, o que reduz o consumo de energia.

Aletas Gold Tech
Tecnologia na fabricação da condensadora com aletas douradas que
previnem a corrosão e os danos causados pela salinidade e pelas
chuvas.

Sleep Mode

Célula

Ação do filtro Bio screen
Quando a bactéria é capturada pela fibra antigermicida, sua célula é quebrada, sendo dissolvida na
tela, tornando-se parte da fibra.

Ionizer

Enzima

Aletas inteligentes
Dupla direção das aletas. Quando o ar condicionado é ajustado para
o frio, as aletas ficam posicionadas para cima, quando quente, para
baixo. Proporcionando assim um ambiente agradável e tranqüilo.

Led Display
Comodidade e conforto. Display digital de temperatura na unidade
interna para fácil vizualização da temperatura ajustada.

Turbo
Com a função Turbo, seu aparelho proporciona a temperatura desejada em menos tempo.

Turbo

Enzima

Eletrostático

O mais completo e prático
sistema de ar condicionado de pequeno porte
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