
נוחות מהעתיד

GENUS X

איכות בלתי מתפשרת 
המבטיחה פעולה לאורך 

שנים רבות

איכות מובטחת, 155 בדיקות    •
איכות, 30,000 שעות בדיקת 

מעבדה.
מוצרינו תוכננו ויוצרו תחת    •

פיקוח הדוק של בקרת איכות, כך   
שיוכלו להמשיך לפעול ולתפקד 

ביעילות מירבית לאורך זמן רב 
ללא תקלות.

106 מכלולים חדשים לביצועים 
גבוהים לאורך שנים רבות.

X SERIES

י הכל ת לפנ חו ו נ

תנורי ההסקה 

CLAS X

CARES X

חיבור לנצרת פשוט נוח וקל, 
ללא חלקים חדים

איבחון נוח וקל מלוח הבקרה 

אחזקה נוחה תודות לאפליקציה 
שמלווה את ההתקנה לאורך כל 

הדרך

התקנה ואחזקה פשוטה

קיבוץ עמיעד, גליל עליון 1233500
www.ahs.co. i l

יבואן:

שימוש בתמונות טקסט ו / או ציור של פרסום זה ללא אישור 
מפורש בכתב והסכמה, מהווה הפרת זכויות יוצרים. אנו שומרים 

לעצמנו את הזכות לשנות את המאפיינים הטכניים ושיפור מתמיד 
של המוצרים שלנו.

התמונה של המוצרים המוצגים ניתנים לשינוי בכל עת וללא 
הודעה מוקדמת.

התיעוד הוא רק חומר אינפורמטיבי.
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התנור
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24

 Clas
28

 Genus
32
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35 

KW  24KW  28.1KW32.5-14KW34.5-14KWהספק

%93.793.893.193.9יעילות
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טמפ' 
הסקה 

Min/Max

C35-8235-8235-8235-82

טמפ' 
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Min/Max

C36-6036-6036-6036-60

Kg28283031משקל

V/Hz220/50220/50220/50220/50חשמל

X SERIESGENUS X CLAS X CARES X

טכנולוגיה עיצוב 
ונוחות מתקדמים  נוחות מתוחכמת תמצית נוחות 

Combi
32-35 KW

Combi
28 KW

Combi
24 KW    הספק

עד 15% עד 13% עד 10%   חיסכון באנרגיה*

עד 93.9 צריכת חשמל 
נמוכה תודות למשאבת 
סיחרור ביעילות גבוהה 

ותפוקות משתנות

עד 93.6% עד 93.7%   יעילות

אוטומטי וטיימר 
לתכנות זמנים אוטומטי

  פונקציות
  חימום

נוחות נוחות

פונקציות חימום 
מים נוחות

תצוגת מסך מגע גדול רב 
תכליתי

משאבה מודולרית 
ופאנלים מבודדים תצוגת מסך מגע   תצוגה נוחה

משאבת סיחרור חרישית 
ביעילות גבוהה ותפוקות 

משתנות
- -   ללא רעש

 WIFI-חיבור ל
)אופציונאלי(

מבנה קומפקטי, עיצוב 
איטלקי. מידות:  

)גובה x רוחב x עומק(
745 x 400 x 315 mm

מבנה קומפקטי, עיצוב 
איטלקי. מידות: 

)גובה x רוחב x עומק(
745 x 400 x 315 mm

מבנה קומפקטי, עיצוב 
איטלקי. מידות:

 )גובה x רוחב x עומק(
745 x 400 x 315 mm

  עיצוב

המשפחה החדשה 
של תנורי ההסקה

AUTO
תנור ההסקה יכול לספק את דרישות 

החימום שלכם ולשמור על טמפרטורה 
אחידה ויציבה .

פונצקצית נוחות 
מים חמים שלא נגמרים מיד עם פתיחת 

הברז.
תיכנות זמני הפעלה

ניתן לתכנת את שעות ההפעלה של 
התנור לפי ימים ושעות ישירות מלוח 

הבקרה של התנור.

תצוגה נוחה וידידותית 
כל הנתונים ניתנים לקריאה מתצוגה 

נוחה.

אנטי פרוסט
הגנה על תנור ההסקה שהטמפרטורות 

יורדות מתחת לנקודת הקיפאון.

הנוחות שלנו תמיד פועלת לטובתכם
הטובים  הסקה,  תנורי  של  חדשה  משפחה 
ביותר לחימום הבית בחורף ובנוסף מים חמים 

שלא נגמרים.
106 מרכבים חדשים מבטיחים איכות, 

ביצועים ואמינות גבוהים לאורך שנים רבות. 

 GENUS עם תנור הסקה WOW חווית ה
עיצוב איטלקי חדשני ויחודי, עם תצוגה גדולה. 
מסך מגע לא שריט, נוח לניקוי ללא כפתורים.

תוספת אלגנטית לביתכם לחורף חם ונעים.

הקוים החדשים לנוחות מקסימלית
עיצוב ומראה חדשני ומודרני המתאימים 

לביתכם. תנורי ההסקה עוצבו ע"י אומברטו 
פלרמו המעצב והמייסד של בית המעצבים 

.UP הקריאטיבי האיטלקי
במסגרת העיצוב מובא לתנור DNA "תוצרת 

איטליה" תוך יציקת חדשניות יצירתית וביצועים 
גבוהים.

המוצרים המעוצבים מציגים צורתיות, טכנולוגיה 
וחומרים במטרה לשפר את האיכות חיים של 

הלקוחות בחיי היום יום. *מבוסס בהחלפת תנור הסקה ישן בן יותר מ-10שנים והתקנה כוללת אביזרי חישה פנימיים וחיצוניים.


