
Sakura STAC 12CPB/K 
 
 
Oblíbený model mobilní klimatizace Sakura
ovládáním pomocí Wi-Fi je novinkou pro rok 2020. 
chlazení o výkonu 3,2kW, dále funkce ventilace a odvlhčování. 
vybaveny omyvatelnými prachovými filtry
prostor o velikosti 18 – 26m2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přednosti mobilní klimatizace řady K
 Funkce chlazení/ ventilace / odvlhčování
 24h časovač, tichý režim 
 Ovládání pomocí Wi-Fi modulu
 Dálkové ovládání 
 Moderní a elegantní design 
 Výkonné chlazení 
 Účinné odvlhčování 
 Velmi tichý provoz 
 3 rychlosti otáček ventilátoru 
 Naklápěcí lamely pro plynulou 

cirkulaci vzduchu 
 Automatické odpařování kondenzátu
 Transportní kolečka pro snadnou 

manipulaci 
 Příslušenství: lišta do okna, přechodka, 

koncovka do lišty, hadice, dálkové ovládání 

Sakura STAC 12CPB/K
ilní klimatizace Sakura STAC 12CPB/K v elegantní černé barvě a s 

Fi je novinkou pro rok 2020.  Hlavní předností jednotky je účinné
dále funkce ventilace a odvlhčování. Jednotky této řady j

prachovými filtry pro lepší úpravu vzduchu

TECHNICKÁ DATA 
Mobilní klimatizace STAC-12CPB/K Wi
Výkon chlazení BTU/H
Výkon chlazení W
Chladivo R290 
Napájení V, Hz, Ph
Příkon W
Provozní proud A
EER/COP /COP třída W/W
Výkon odvlhčování l/h
Objemový průtok vzduchu m3/h
Hlučnost - akustický tlak 
(otáčky -nízké/ střední/ vysoké) 

dB

Hlučnost - akustický výkon dB
Rozměry (Š x V x D) mm
Hmotnost netto kg
Rozměry balení (Š x V x D) mm
Hmotnost brutto kg
Užitná plocha m
Objem nádržky kondenzátu 
Délka výfukové hadice  m

Přednosti mobilní klimatizace řady K 
odvlhčování 

Fi modulu 

 
Naklápěcí lamely pro plynulou  

Automatické odpařování kondenzátu 
Transportní kolečka pro snadnou  

Příslušenství: lišta do okna, přechodka,  
koncovka do lišty, hadice, dálkové ovládání  

Sakura STAC 12CPB/K 
elegantní černé barvě a s 

Hlavní předností jednotky je účinné 
Jednotky této řady jsou 

pro lepší úpravu vzduchu a jsou vhodné do 

12CPB/K Wi-Fi BLACK 
BTU/H 12.000 

W 3.200 
g 235 

V, Hz, Ph 220-240-50.1 
W 1.200 
A 7 

W/W 2,7 / A 
l/h 1,5 

m3/h 300 

dB (A) 45/ 48/ 55 

dB (A) 65 
mm 435 x 715 x 350 
kg 31 

mm 485 x 860 x 395 
kg 35 
m2 18 - 26 
l 1,2 

m 0,36 – 1,6 


