
Zen. 
Lämpöpumppu.

Uusi tuuli muotoilee maailmaa.
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Mitsubishi Electric Kirigamine Zen- 
ilmalämpöpumpun ohut, ylellinen ja virtaviivainen 
muotoilu sulautuu huomaamattomasti kotiisi. 
Sekä käyntitilassa että sammutettuna se istuu 
hienosti ympäristöönsä.  
 
Yhdistettynä erittäin alhaiseen äänitasoon siitä 
tulee melkein huomaamaton osa kotisi sisustusta. 
Jopa tuulessa havisevat puiden lehdet voivat 
helposti ylittää Kirigamine Zen- ilmalämpöpumpun 
äänitason.

Mitsubishi Electric Kirigamine Zen tuo mieleen 
modernin kuvataiteen teoksen – kokonaisuus, 
joka herättää huomiota ja ihailua. 
Voiko ilmalämpöpumpun sisäyksikkö todella näyttää 
tällaiselta? Älä hämmästy, jos Kirigamine Zenistä 
jopa tulee yksi asuntosi kauneimmista 
sisustusyksityiskohdista.   

Kirigamine Zen on kehitetty Mitsubishi Electricin 
omissa tuotekehityslaboratorioissa Japanissa, 
mikä takaa korkean laadun pienintä yksityiskohtaa 
myöten. Mitään ei ole jätetty sattuman varaan.

Tämän lisäksi myös Kirigamine Zenin käyttö-
paneeli ja kaukosäädin on varustettu parhaalla 
japanilaisella tekniikalla. Voit säätää sopivan 
sisäilman nousematta sohvaltasi.

Kirigamine Zen ilmalämpöpumppuja on saatavilla 
kolmena värivaihtoehtona: valkoisena, hopeisena 
ja mustana.

Laatua pienintäkin 
yksityiskohtaa myöten

. 



Mitsubishi Electric 
ei muuta muotoaan.
Et pety laitteen ulkonäköön, kun käynnistät sen.
Mitsubishi Electric Kirigamine Zen -mallisarjan 
lämpöpumput pitävät muotonsa myös käyntitilassa. 

Sama tyylikäs, lähes huomaamaton design toimintatilasta
riippumatta – ei aukeavia ja irvisteleviä paneeleita.

Viikkoajastin on energiaystävällinen toiminto, 
jonka avulla säästät lisää lämmityskustannuksis-
sasi.  Voit säätää huonelämpötilan alhaisemmaksi 
niille vuorokauden tunneille, kun kotona ei 
oleskella. Voit säätää ilmalämpöpumpun 
toiminnan koko viikon ajaksi etukäteen. 

AirPatrol -etäohjaimen (lisävaruste) 
avulla voit ohjata kännykällä ilmalämpöpumppuasi 
siellä missä olet.  iPhoneen ja Androidiin löytyy 
oma ilmainen sovellus ja muilla puhelimilla 
laitetta voi ohjata tekstiviestitse. 

MelCloud-Wi-Fi ohjaimen (lisävaruste) 
avulla ohjaat ja säädät ilmalämpöpumppuasi 
reaaliajassa tietokoneeltasi, tableteilla ja 
älypuhelimella.
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Hankkimalla Mitsubishi Electric Kirigamine Zen 
ilmalämpöpumpun alennat lämmityskustannuksiasi 
ja saat miellyttävän sisäilman kotiisi.

Ulkoilma sisältää paljon energiaa – energiaa jonka 
Kirigamine Zen käyttää kotisi lämmittämiseen.

Kirigamine Zen tuo merkittävän säästön sinun 
lämmityskustannuksiisi ja se on suunniteltu 
vastaamaan tulevia lämmitystalouden vaatimuksia.
Lisäksi pienempi energiankulutus on ympäristöteko 
ja palvelus luonnolle. 

Tyylikästä japanilaista muotoilua
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