
DESIGN
MODELLEN ZEN designvarmepumpe kombinerer det ypperste av design 

og teknikk – slik at du kan tilføre et designelement til 
hjemmet ditt med økt komfort og redusert strømregning. 
Vår prisvinnende designmodell leveres i tre farger: hvit, 
sølv og sort. Innedelen er stillegående og supertynn (kun 
19,5cm), likevel har den fabrikkgarantert varmekapasitet 

ned til -20°C og en SCOP på 4,5. ZEN har også viftemodus 
(Fan Mode) der kun viften går. Dette gjør den perfekt til å 

spre varmen fra peis eller ovn.

NÅR UTSEENDET 
TELLER.ZEN

ENERGIMERKE A+

Stillegående FargevalgViftemodus Vedlikeholdsvarme Uketimer

DESIGN I 3 UNIKE FARGER

HvitSort Sølv

WiFi

Hvit innnedel leveres 
med hvit fjernkontroll.  
Sort og sølv innedel leveres 
med sort fjernkontroll.
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STILLEGÅENDE
Lydnivået på ZEN er på 21 dB(A) – noe som gjør at den knapt er hørbar 
i laveste viftemodus. Viftens diameter er utvidet, slik at mer luft kan flyttes 
med lavere hastighet og vinkelen på viftebladene er optimalisert for 
minimalt lydtrykk.

TEMPERATUR UNDER DIN KONTROLL
ZEN har en avansert uketimerfunksjon som gjør at du kan optimal- 
isere temperaturstyringen. Sett opp temperaturen på ettermiddagen 
og i helgene, senk temperaturen når du er på jobb. På fjernkontrollen 
styrer man også enkelt temperatur, vedlikeholdsvarme og viftemodus 
- samt andre funksjoner på varmepumpen. Modellen har også inne-
bygget WiFi så du kan styre dette når du er borte.

PRISBELØNNET DESIGN 
ZEN har fått flere internasjonale priser for sitt design. I 2011 ble ZEN et 
IF DESIGN AWARD-nominert produkt. Prisen utdeles av 35 internasjonale
produkt-industridesignere som belønner samtidsdesign på høyt 
nivå. Prisen har blitt tildelt siden 1953 og er et prestisjetungt stempel 
for et produkt. Senere har den også fått «Reddot design award»  
og «Good Design» pris. ZEN er ikke bare en effektiv varmepumpe,  
men også et designelement i ditt hjem.

Dybde: 19,5 cm

Høyde:
29,9 cm

Bredde: 88,5 cm
Alle data i tabellen er ved +7°C og +20°C inne om ikke annet er oppgitt.

ZEN

Nominell kapasitet varmedrift
SCOP
Laveste lydnivå

4,0 kW
4,5
21dB(A)
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