
	  

	  

Lehdistötiedote	  
24.4.2014,	  julkaisuvapaa	  
	  
	  
	  
Uutuus	  Toshiba	  Arctic	  –ilmalämpöpumppu	  
Uutta	  teknisesti,	  taloudellisesti	  ja	  toiminnallisesti	  
	  
	  
Innovatiivisella	  otteellaan	  uusi	  Toshiba	  Arctic	  –ilmalämpöpumppu	  tuo	  paitsi	  uusia	  
hyötyjä	  käyttäjälleen,	  myös	  uusia	  ominaisuuksia	  koko	  kategoriaan.	  
	  
Uusi	  Toshiba	  Arctic	  –ilmalämpöpumppu	  menee	  suoraan	  pumppumarkkinoiden	  
huipulle.	  Hyötysuhteeltaan	  se	  on	  omaa	  luokkaansa	  sekä	  lämmitettäessä	  että	  
jäähdytettäessä.	  Pakkaskeleillä	  Toshiban	  hyötysuhde	  on	  kilpailijoita	  jopa	  8-‐17	  %	  
parempi.	  	  	  
	  	  	  Vaikeissa	  olosuhteissa	  Arctic	  toimii	  nopeammin	  antamalla	  korkean	  lämmitystehon.	  
Lämpötilan	  kohotessa	  invertteri	  ohjaa	  kompressoria	  toimimaan	  pienemmällä	  
kierrosnopeudella.	  	  Energiatehokkuus	  kasvaa	  edelleen	  kun	  laitteen	  virrankulutus	  
säädetään	  75	  tai	  50:een	  prosenttiin,	  kiitos	  	  Arcticin	  laajemman	  tehoalueen	  ja	  
suuremman	  lämmitystehon.	  Arcticin	  hyötysuhde	  onkin	  parasta	  A+++	  -‐luokkaa.	  
	  	  	  	  
	  
Innovatiivisia	  ominaisuuksia	  
Innovatiivisuus	  näkyy	  lukuisina	  uusina	  ominaisuuksina	  ja	  hyötyinä.	  3D-‐ilmavirtaus	  
mahdollistaa	  ulostulevan	  ilman	  sekoittamisen	  kuudella	  tavalla	  pysty-‐	  ja	  
vaakasuunnassa.	  Plasma	  ioni-‐ilmansuodatus	  tuhoaa	  erilaiset	  epäpuhtaudet.	  Arcticin	  
kondenssivesi	  puolestaan	  poistaa	  nekin	  huoneilman	  epäpuhtaudet,	  joita	  
ionisuodatin	  ei	  ole	  pystynyt	  puhdistamaan.	  Näin	  ilma	  on	  terveellisempää	  ja	  
raikkaampaa.	  
	  
Ennakoi	  viikon	  kelejä	  
Arcticin	  viikkoajastin	  tarjoaa	  enemmän	  mahdollisuuksia	  ennakoida	  viikon	  kelejä.	  
Ajastimessa	  on	  neljä	  erilaista	  asetusta	  päivää	  kohden	  sekä	  seitsemän	  asetusta	  viikon	  
jaksolle.	  Käyttömukavuutta	  ja	  taloudellisuutta	  päivätasolle	  mutta	  myös,	  kun	  
asunnosta	  ollaan	  poissa	  pidempiä	  jaksoja.	  	  
	  	  	  Ulkoyksikön	  voi	  säätää	  sulattavaksi	  sekä	  manuaalisesti	  että	  automaattisesti.	  Vaikka	  
Suomen	  talvi	  on	  yllättävä	  ja	  keliolosuhteet	  vaihtelevat,	  Toshiba	  Arctic	  elää	  ketterästi	  
säänvaihteluiden	  tahdissa.	  	  Manuaalinen	  sulatustoiminto	  antaa	  mahdollistaa	  
sulatuksen	  käynnistämiseen	  kaukosäätimestä.	  
	  	  	  	  Pohjavastuksen	  innovatiivisen	  muotoilun	  ansiosta	  ulkoyksikön	  pohjaan	  ei	  
muodostu	  jäätä.	  Toshiba	  toimii	  myös	  jatkuvasti	  ilman	  tarvetta	  sammuttaa	  tai	  
käynnistää	  laitetta.	  
	  	  	  Mökkikäytössä	  ylläpitolämpötila-‐toiminnolla	  sisälämpötila	  voidaan	  säätää	  	  
pysymään	  5-‐13	  asteessa	  
	  



	  

	  

Kuiskausta	  hiljaisempi	  
Sisä-‐	  ja	  ulkoyksikkö	  ovat	  markkinoiden	  hiljaisimpia	  kaikilla	  käyntinopeuksilla.	  Arcticin	  
hiljainen	  äänitaso	  korostuu	  erityisesti	  Suomessa	  pääosin	  käytetyillä	  nopeuksilla.	  
Hiljaisimmillaan	  äänenvoimakkuus	  on	  vain	  20	  dB,	  kuiskaustakin	  hiljaisempi.	  
	  
	  
Ratkaisevasti	  parempia	  ominaisuuksia	  
Muitakin	  ratkaisevasti	  parempia	  ominaisuuksia	  on	  käyttäjälle	  tarjolla.	  
Takkatoiminnon	  ansiosta	  sisätilan	  muista	  lämmönlähteistä	  peräisin	  oleva	  lämpö	  
voidaan	  jakaa	  laajemmalle	  alueelle.	  Ulkoyksikkö	  sammuu	  automaattisesti,	  kun	  
esimerkiksi	  takan	  tai	  lieden	  tuottamaa	  lämpöä	  on	  riittävästi.	  Näin	  Arctic	  
automaattisesti	  optimoi	  energiankulutusta	  ja	  säästää	  energiaa.	  	  
	  	  	  	  Innovatiivisuus	  on	  myös	  käytön	  helppoutta	  ja	  tyylikkyyttä.	  	  Kaukosäädin	  on	  
suunniteltu	  laitteen	  käyttäjän	  näkökulmasta.	  	  Iso	  LCD-‐näyttö,	  jossa	  on	  kirkas	  
taustavalo	  ja	  selkeä	  näppäimistö,	  tekee	  	  käyttämisestä	  miellyttävää	  -‐	  ja	  antaa	  näin	  
mahdollisuuden	  ottaa	  kaiken	  hyödyn	  laitteen	  monista	  ominaisuuksista.	  	  
	  
Toshiba	  Arctic	  –ilmalämpöpumppua	  myyvät	  valtuutetut	  Toshiba-‐jälleenmyyjät	  
kautta	  maan.	  
	  
	  
Lisätietoja	  antavat	  mielellään:	  
Myyntipäällikkö	  Tuomas	  Talvo,	  0400	  454421	  
Myynti-‐insinööri	  Kimmo	  Jyrkönen,	  	  046	  8506535	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

Ratkaisevasti parempi ilmalämpöpumppu
www.toshibasuomi.fi


