KAZUMI

RAS-J2KVSG
Wandmodel airconditioner

DESIGN EN COMFORT.
KAZUMI is een wandmodel dat moeiteloos goede looks combineert met hoogstandjes op het gebied van energiebesparing, stille werking en geavanceerde techniek. De matte afwerking en strakke lijnen maken hem geschikt voor
elk interieur. KAZUMI beschikt over uitgebreide maar gebruiksvriendelijke bedieningsmogelijkheden, bediening via
wifi is ook mogelijk*. Leverbaar in diverse capaciteiten.
Veelzijdige airconditioner

om maximale rust te verkrijgen. Bediening vanaf elke willekeurige

KAZUMI is zeer geschikt voor thuis; slaapkamer, woonkamer, keuken;

plek is zelfs mogelijk middels de optionele wifi* toepassing via de

KAZUMI past zich overal aan en de lijn beschikt al naar gelang de

TOSHIBA Home AC control app.

behoefte over een passend model. Maar ook in de (klein)zakelijke
toepassing kan KAZUMI uitstekend zijn werk doen. Het design is ei-

HaDa Care: optimale luchtverdeling

gentijds en strak maar past altijd op bescheiden wijze in het interieur.

KAZUMI beschikt over een geheel nieuw ontwikkelde techniek: HaDa
Care. Deze techniek zorgt er, in combinatie met de speciaal ontworpen

Gebruiksvriendelijke bediening

uitblaaslamel, voor dat de uitgeblazen lucht bovenin de ruimte blijft

Standaard wordt de KAZUMI geleverd met een gebruiksvriendelijke

‘plakken’. De koelte wordt op deze manier optimaal in de ruimte ver-

infraroodbediening. Deze bediening is voorzien van een goed lees-

deeld en het voorkomt luchtstromen die als hinderlijk ervaren kunnen

baar, back-light toetsenbord en een groot verlicht scherm. De vele

worden.

extra functies kunnen met deze bediening geregeld en ingesteld
worden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een weekprogramma te

De inwendige filtersystemen zorgen voor een schone lucht, ontdaan

kiezen, het instellen en fixeren van een uitblaasstand of het tijdelijk

van vervuilende deeltjes en nare luchtjes. Het luchtfilter kan eenvou-

reduceren van de geluidsproductie van het binnen- en/of buitendeel

dig gereinigd worden door de gebruiker zelf.
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Meer dan
alleen koude
of warme lucht

Een prettig binnenklimaat wordt niet alleen
bepaald door de juiste temperatuur; daar komt
meer bij kijken. Een goede luchtkwaliteit, een
bescheiden uiterlijk, minimaal geluid en een
gebruiksvriendelijke bediening.

Wifi bediening
mogelijk.*
Designmodel;
matte afwerking,
strakke lijnen,
discrete led-verlichting.

Quiet-modus voor
extra stille werking,
Silent-modus voor extra
geluidsreductie
binnen én buiten.

HaDa Care
voor optimale
luchtverdeling,
geen hinderlijke
tocht.

*optioneel

KAZUMI zorgt ook goed voor zichzelf. Een speciale coating op de ver-

pen en produceren met een minimale negatieve invloed op de we-

damper voorkomt dat vuil en vocht zich ophopen in het inwendige

reld om ons heen. Onder andere de inverter-techniek draagt daar

van uw airconditioner. De interne fan draait bovendien nog enige tijd

aan bij. Deze door TOSHIBA ontwikkelde techniek zorgt er voor dat

door nadat de airconditioner is uitgeschakeld om te zorgen dat ook de

de temperatuur steeds stabiel wordt gehouden waardoor de instal-

laatste vochtrestjes opdrogen. Zo krijgen schimmels en slechte lucht-

latie praktisch nooit op volle kracht hoeft te werken.

kwaliteit geen kans en is de levensduur van de airconditioner langer.

Energiezuinig verwarmen
Bij airconditioning denkt u waarschijnlijk al snel aan koelen. Echter,

INVERTERTECHNIEK Zorgt ervoor dat het systeem

de KAZUMI kan ook uitstekend verwarmen! Ook in de verwarmings-

tijdens het opstarten snel de gewenste temperatuur bereikt.

stand gaan alle modellen van TOSHIBA uiterst spaarzaam om met

Houdt de temperatuur voortdurend in de gaten en stelt

energie. Zo zuinig zelfs dat hij veel minder energie verbruikt dan een

indien nodig bij. Daardoor wordt precies het vermogen ge-

HR-ketel op gas.

leverd dat daadwerkelijk nodig is en dat bespaart veel energie ten opzichte van systemen die steeds aan en uit gaan.

Zorg voor de wereld om ons heen
Dat airconditioners energie verbruiken spreekt voor zich, en daarom
is het voor TOSHIBA vanzelfsprekend om airconditioners te ontwer3

Wereldwijd één van de
meest toonaangevende
producenten van airconditioners
en warmtepompen

Met een productie van ca. 4 miljoen eenheden per jaar behoort
TOSHIBA tot de grootste p
 roducenten van airconditioning en
warmtepompen ter wereld. Het Japanse moederconcern heeft
met betrekking tot elektronica componenten een reputatie hoog
te houden en het is daarom vanzelfsprekend dat de TOSHIBA airconditioners met de laatste snufjes op dit gebied zijn uitgerust.

KLEUR VERGELIJKBAAR MET RAL9003

RAS-J2KVSG

BINNEN
BUITEN

*Super Laag-Laag-Hoog

BUITEN

BINNEN

Specificaties

BINNENDEEL

RAS-B07J2KVSG

RAS-B10J2KVSG

RAS-B13J2KVSG

RAS-B16J2KVSG

BUITENDEEL

RAS-07J2AVSG

RAS-10J2AVSG

RAS-13J2AVSG

RAS-16J2AVSG

Nominaal koelvermogen

2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

4,6 kW

Energielabel koelen

A+++

A+++

A+++

A++

Nominaal verwarmingsvermogen

2,5 kW

3,2 kW

4,2 kW

5,5 kW

Energielabel verwarmen

A+++

A+++

A+++

A++

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen

312 - 660 m³/h

312 - 660 m³/h

342 - 732 m³/h

360 - 750 m³/h

Geluidsdrukniveau (SL-L-H*)

19-23-40 dB(A)

19-23-40 dB(A)

19-23-43 dB(A)

21-25-44 dB(A)

Afmetingen (H x B x D)

293 x 800 x 226 mm

293 x 800 x 226 mm

293 x 800 x 226 mm

293 x 800 x 226 mm

Gewicht

10 kg

10 kg

10 kg

10 kg

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen

36 /

38 dB(A)

36 /

38 dB(A)

38 /

40 dB(A)

40 /

42 dB(A)

Afmetingen (H x B x D)

550 x 780 x 290 mm

550 x 780 x 290 mm

550 x 780 x 290 mm

550 x 780 x 290 mm

Gewicht

26 kg

26 kg

30 kg

33 kg

BINNENDEEL

RAS-18J2KVSG

RAS-B22J2KVSG

RAS-B24J2KVSG

BUITENDEEL

RAS-18J2AVSG

RAS-22J2AVSG

RAS-24J2AVSG

Nominaal koelvermogen

5,0 kW

6,1 kW

7,0 kW

Energielabel koelen

A++

A++

A++

Nominaal verwarmingsvermogen

6,0 kW

7,0 kW

8,0 kW

Energielabel verwarmen

A++

A+

A+

Luchthoeveelheid koelen (L-H), 3 stappen

570 - 990 m³/h

690 - 1032 m³/h

720 - 1122 m³/h

Geluidsdrukniveau (SL-L-H*)

26-30-44 dB(A)

27-31-45 dB(A)

28-32-47 dB(A)

Afmetingen (H x B x D)

320 x 1.053 x 245 mm

320 x 1.053 x 245 mm

320 x 1.053 x 245 mm

Gewicht

14 kg

14 kg

14 kg

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen

40 /

42 dB(A)

41 / 43 dB(A)

42 /

44 dB(A)

Afmetingen (H x B x D)

550 x 780 x 290 mm

550 x 780 x 290 mm

630 x 800 x 300 mm

Gewicht

34 kg

34 kg

42 kg

Uw TOSHIBA vakinstallateur

TOSHIBA-AIRCO.COM

