
 
 

RESIDENT – OTTHONI KLÍMA 
 

 
Toshiba fix fordulatos flexi készülék, otthoni 
alkalmazásra. 
 
Elegáns, kompakt fali készülék, harmonikusan 
illeszkedik bármilyen stílusú otthonba. Nagy 
teljesítményű, precíz, nagyon halk! Ideálisak otthoni 
és kereskedelmi használatra. Többszintű, 
kiemelkedően hatékony szűrőrendszer.  
 
Szóló készülék 
Nagy porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super-sterilizáló szűrő 
Nagyon halk üzemelés 
5 ventilátorsebesség szint + automata üzemmód 
Hűtő- és hőszivattyús modellek 
Öntisztító funkció 

 
Flexi szóló hőszívattyús gépek 
 
Szép kialakíítás 
Szóló készülék 
Nagy porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super-sterilizáló 
szűrő 
Nagyon halk üzemelés 
5 ventilátorsebesség szint + automata üzemmód 
Hűtő- és hőszivattyús modellek 
Öntisztító funkció  
 
Fix Sebességű oldalfali szóló készülék - csak hűtő 
 
Izléses parapet készülékek luxust visznek az életébe. 
Ugyanaz a készülék a talajra is állítható, illetve 
átalakítások nélkül a mennyezet alá is felszerelhető. 
Könnyű és kompakt szép külsővel, a készülék 
hátulján külső levegő beszívás is lehetséges. Nagy 
teljesítményű, precíz, nagyon halk. Ideálisak otthoni 
és kereskedelmi használatra. Többszintű, 
kiemelkedően hatékony szűrőrendszer.  
 
Szép kialakíítás 
Szóló készülék 
Nagy porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super-sterilizáló szűrő 
Nagyon halk üzemelés 
5 ventilátorsebesség szint + automata üzemmód 
Hűtő- és hőszivattyús modellek 
Öntisztító funkció 



 
Fix Sebességű oldalfali szóló készülék - csak hűtő 
 
Izléses parapet készülékek luxust visznek az életébe. 
Ugyanaz a készülék a talajra is állítható, illetve 
átalakítások nélkül a mennyezet alá is felszerelhető. 
Könnyű és kompakt szép külsővel, a készülék 
hátulján külső levegő beszívás is lehetséges. Nagy 
teljesítményű, precíz, nagyon halk. Ideálisak otthoni 
és kereskedelmi használatra. Többszintű, 
kiemelkedően hatékony szűrőrendszer.  
 
Szép kialakíítás 
Szóló készülék 
Nagy porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super-sterilizáló szűrő 
Nagyon halk üzemelés 
5 ventilátorsebesség szint + automata üzemmód 
Hűtő- és hőszivattyús modellek 
Öntisztító funkció 
 
 
Fix Sebességű oldalfali szóló készülék 
 
Szóló készülék 
Nagy porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super-sterilizáló 
szűrő 
Nagyon halk üzemelés 
5 ventilátorsebesség szint + automata üzemmód 
Hűtő- és hőszivattyús modellek 
Öntisztító funkció 
 
 
 
 
Daiseikai Inverter szóló 
 
A Daiseikai új családtag az inverter családban, 
szintén kiváló energia- hatékonységi értékkel és 
aktív levegőkezeléssel. Esztétikus külső, többszintű, 
hatékony szűrőrendszerrel, öntisztító funkcióval! 
 
Legjobb energiahatékonyság, takarékos fűtés és 
hűtés 
Szóló inverter 
Szép kialakítás 
Plazma szűrő, Super Oxi-Deo és Super-sterilizáló szűrő 
Levegőionizáló 
Öntisztító funkció  
 
 



Hybrid Inverter szóló 
 
Kitűnnek nagyon halk beltéri egységeivel és hatékony 
szűrőkoncepciójukkal. A 2,5 3,5 kW teljesítményű 
berendezések elérik az "A" energiaosztályt! 
 
Nagy teljesítményhatékonyság 
Szóló inverter 
Egyenáram-Hybrid inverter, PAM és PWM 
Nagy porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super-sterilizáló 
szűrő 
Öntisztító funkció 
Modern külső 
Lapos előlap - könnyen tisztítható  
 
 
 
 
Super Daiseikai Inverter Szóló 
 
A Toshiba Daiseikai készülékek a legnagyobb 
energiahatékonysági értékkel tűnnek ki a piacon. A 
Japán tervezők nemcsak a modellszéria technikájával 
szemben állítottak magas követelményeket, de a küső 
is megfelel azúj divatnak és életstílusnak. 
Kiemelkedően magas COP érték. 
 
Legjobb COP ékek: 5,1 (2,5 kW) 
Szóló inverter 
Új kellemes külső 
Katekin és Ag plazma szűrő 
Öntisztíató funkció kis mennyiségű ózonnal 
A GKVP-E széria utódmodelljei - Japán gyártmány  
 
 
 
 
Kazettás beltéri egységek 
 
Euro raster 4 utas kazettás készülék, könnyen 
telepíthető már meglévő Euro raster álmennyezetbe. 
Kiváló hatásfo, kompakt szép kialakítású mennyezeti 
panel. Magassága csak 268 mm. Négy légterelő zsalu, 
nagy porszűrő.  
 
 
 
 
 
 



Légcsatornás beltéri gységek 
 
A légcsatornás beltéri csak a befúvó rács látszik! 
Kiváló hatásfokú készülék csak 230 mm magas. 
Porszűrő a levegőbeszívásnál - külön beszerzendő. 
Halk ventilátor, rugalmas levegőbeszívás háturol, 
vagy alulról.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hybrid inverter oldalfali beltéri egységek 
hőszivattyús kivitelben 
 
Minden Toshiba Multi klímaberendezés Toshiba 
Hybrid- Inverter technológiával felszerelt, amelyre a 
nagyon magas hatásfok és nagyfokú megbízhatóság 
jellemző. Egy kültéri egységről akár négy beltéri 
egység is működtethető  
 
High-tech oldalali készülék lapos előlappal, kiváló 
hatásfok, 5 lépcsős ventilátor, kiváló szűrőrendszer. Ag+ plazma, katekin szűrő anti penész 
bevonattal, levegő ionizáló, nagyméretű légterelő zsaluk az optimális légeloszláshoz, 
továbbfejlesztett öntisztító funkció (kis mennyiségű ózonnal.  
 
 
 
Super Daiseikai oldalfali beltéri egységek 
 
Minden Toshiba Multi klímaberendezés Toshiba 
Hybrid- Inverter technológiával felszerelt, amelyre a 
nagyon magas hatásfok és nagyfokú megbízhatóság 
jellemző. Egy kültéri egységről akár négy beltéri 
egység is működtethető  
 
High-tech oldalali készülék lapos előlappal, kiváló 
hatásfok, 5 lépcsős ventilátor, kiváló szűrőrendszer. 
Ag+ plazma, katekin szűrő anti penész bevonattal, levegő ionizáló, nagyméretű légterelő 
zsaluk az optimális légeloszláshoz, továbbfejlesztett öntisztító funkció (kis mennyiségű 
ózonnal.  
 
 
 
 
 
 



 
Kültéri egységek 
 
A multi kültéri egység akár 70 m csövezésre is alkalmas. 
Kapható csak hűtő és hőszivattyús kivitelben, 
kiemelkedő energia hatékonyság! Variálható beltéri 
kivitel.  
 
 
 
 
 
 
 
Kazettás beltéri egységek 
 
Euro raster 4 utas kazettás készülék, könnyen telepíthető 
már meglévő Euro raster álmennyezetbe. Kiváló hatásfo, 
kompakt szép kialakítású mennyezeti panel. Magassága 
csak 268 mm. Négy légterelő zsalu, nagy porszűrő.  
 
 
 
 
 
 

égcsatornás beltéri gységek 

A légcsatornás beltéri csak a befúvó rács látszik! Kiváló 
hatásfokú készülék csak 230 mm magas. Porszűrő a 
levegőbeszívásnál - külön beszerzendő. Halk ventilátor, 
rugalmas levegőbeszívás háturol, vagy alulról.  
 
 
 
 

Hybrid inverter oldalfali beltéri egységek csak hűtő 
kivitelben 

Oldalfali készülék lapos előlappal, kiváló hatásfok az 
invertertervezésnak köszönhetően, tökéletes 
szűrőrendszer: nagy porszűrő, super sterilizáló 
szűrőcsíkok, Super Oxi-Deo szűrőcsíkok. Nagyméretű 
légterelő zsalu az optimális levegőeloszlás biztosítására, 
öntisztító funkció  
 
 
 



 

Super Daiseikai oldalfali beltéri egységek 

Minden Toshiba Multi klímaberendezés Toshiba 
Hybrid- Inverter technológiával felszerelt, amelyre a 
nagyon magas hatásfok és nagyfokú megbízhatóság 
jellemző. Egy kültéri egységről akár négy beltéri egység 
is működtethető  
 
High-tech oldalali készülék lapos előlappal, kiváló 
hatásfok, 5 lépcsős ventilátor, kiváló szűrőrendszer. Ag+ 
plazma, katekin szűrő anti penész bevonattal, levegő ionizáló, nagyméretű légterelő zsaluk az 
optimális légeloszláshoz, továbbfejlesztett öntisztító funkció (kis mennyiségű ózonnal.  
 
 
 
Kültéri egységek 
 
A multi kültéri egység akár 70 m csövezésre is alkalmas. 
Kapható csak hűtő és hőszivattyús kivitelben, 
kiemelkedő energia hatékonyság! Variálható beltéri 
kivitel.  
 
 
 
 
 
 

COMMERCIAL – IRODAI KLÍMA 
 
 
Digital Inverter 4-utas kazettás 
 
A 4 utas kazettás készülék tökéletesen illeszkedik 
minden álmennyezetbe, így egyáltalán nem zavarja a 
szoba enteriőrjét. Az újonnan kifejlesztett turbó axiál 
ventiltornak köszönhetően a készülék nagyon halk; a 
mennyezeti panel pedig megakadályozza, hogy por 
gyűljön fel a levegő kivezetéseknél. 
 
Tökéletesen integrálható álmennyezetbe 
Az új mennyezeti panel kialakítása megakadályozza a por felgyülemlését a légkimenetnél 
Négy légterelő zsalu az optimális légeloszlás érdekében 
Frisslevegő betáplálás 
Kondenzvízszivattyúval felszerelt 
Automatikus újraindítás áramkimaradás után 
Hőszivattyús  
 
 



Digital Inverter 60 x 60 kazettás készülékek 
 
Az Euro-Raster kazettás készülék 4 légkimenetével, 
kompakt méreteivel ideális megoldást nyújt standard 
Euro-raster álmennyezetekhez. A készülék az új 
fejlesztésű turbó axiálventilátornak köszönhetően nagyon 
halk, emellett a légkimenet kialakításának köszönhetően 
megakadályozza a por felgyülemlését a mennyezeten. 
 
Kompakt beltéri egység: illeszkedik minden Euroraster 
álmennyezetbe 
A készülék magassága csak 268 mm 
Négy légterelő zsalu az optimális levegő eloszláshoz  
Frisslevegő betáplálás lehetősége 
Kondenzvízszivattyúval felszerelt 
Automatikus újraindítás áramkimaradás után 
Hőszivattyús 
 
 
Super Digital Inverter 60 x 60 kazettás készülékek 
 
Kompakt beltéri egység: illeszkedik minden Euroraster 
álmennyezetbe 
A készülék magassága csak 268 mm 
Négy légterelő zsalu az optimális levegő eloszláshoz  
Frisslevegő betáplálás lehetősége 
Kondenzvízszivattyúval felszerelt 
Automatikus újraindítás áramkimaradás után 
Hőszivattyú  
 
 
 
Digital Inverter légcsatornás készülékek 
 
A légcsatornás készülékek kiválóan alkalmasak a 
függesztett álmennyezet fölé való telepítésre. A 
légcsatornás megoldással egyenletesebb 
hőmérsékleteloszlás biztosítható a szobában. Ezek a 
készülékek ideálisak hotelekbe, bankokba és hasonló 
alkalmazási területekre, ahol kényelmes, nem feltünő 
üzemelésre és halk készülékekre van szükség. 
 
Széles alkalmazási terület 
Alkalmas mindenféle álmennyezetbe való telepítésre 
Kombinálható szellőzőberendezéssel 
Frisslevegő betáplálás lehetősége 
Beépített kondenzvízszivattyú, szállítási magasság: 290 mm 
Automatikus újraindítás áramkiamaradás esetén 
Hőszivattyús kivitel  



Digital Inverter mennyezeti készülékek 
 
Az inverter mennyezeti készülék kiválóan megfelel 
számos különböző alkalmazsra, ideális megoldás 
irodákba, orvosi rendelőkbe, üzletekbe és éttermekbe. 
A készüléken a légterelés iránya automatikusan 
szabályozható és alacsony a zajszintje. 
 
Kompakt kialakítás 
A készülék magassága 210 mm 
Alacsony zajszint 
Frisslevegő betáplálás lehetősége 
Egyszerű telepítés 
Automatikus újraindítás áramkiamaradás esetén 
Hőszivattyús kivitel  
 
 
 
Super Digital Inverter légcsatornás készülékek 
 
Széles alkalmazási terület 
Minden álmennyezetbe beépíthető 
Kombinálható szellőzőberendezéssel 
Frisslevegő betáplálás lehetősége 
Beépített kondenzvízszivattyú, szállítási magasság: 290 
mm 
Automatikus újraindítás áramkiamaradás esetén 
Hőszivattyús kivitel  
 
 
 
Digital Inverter Flexi készülékek 
 
Az új Toshiba Flexi klímaberendezés külsejével luxust 
kölcsönös a kisipari használatú helyiségeknek. A 
legújabb Toshiba Inverter technológiával felszerelt 
berendezés minden követelmnynek eleget tesz. 
Nagyfokú telepítési rugalmasság, továbbá a legújabb 
szűrőrendszerrel felszerelt. 
 
Rugalmas elhelyezés (mennyezeti, fali, parapet) 
A készülék magassága csak 208 mm 
Kondenzvízszivattyú opcionálisan rendelhető hozzá 
Automatikus újraindítás áramkimaradás után 
Infravörös távirányítóval 
Hőszivattyús 
IR távirányíatóval, TCC-Link távirányíató opcionálisan  
 
 
 



Digital Inverter oldalfali készülékek 
 
Elegáns, karcsú vonalvezetésű készülék, irodákba, éttermekbe és egyéb kisipari 
alkalmazásokra, ahol könnyű, kompakt és elegáns megoldás szükséges. Az oldalfali készülék 
a legújabb Toshiba szűrőrendszerrel felszerelt. 3 lépcsős szűrőrendszer: nagy, mosható 
porszűrő, Super-Oxi Deo szűrőcsík, Super-Sterilizáló szűrőcsík. Automata diagnosztizáló 
rendszer. 
 
Szép kialakítás 
Porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super sterilizáló szűrő 
Infravörös távirányítóval 
Halk, 3-sebességszintű ventilátor 
Automatikus újraindítás áramkimaradás után 
Hőszivattyús 
IR távirányíatóval, TCC-Link távirányíató opcionálisan  
 
 

Super Digital Inverter oldalfali készülékek 

Szép külső 
Porszűrő, Super-Oxi Deo- és Super sterilizáló szűrő 
Infravörös távirányítóval 
Halk, 3-sebességszintű ventilátor 
Automatikus újraindítás áramkimaradás után 
Hőszivattyús 
IR távirányíatóval, TCC-Link távirányíató opcionálisan 
 


