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شاید برای شام هم اتفاق افتاده باشد که هنگام پیاده روی در 

یک روز گرم تابستان، ناگهان باد خنکی را از داخل یک پاساژ 

یا مغازه احساس  کنید. در آن لحظه بیشرت ما دوست داریم که 

در هوای مطبوع کولر، مشغول اسرتاحت باشیم. اگرچه تاکنون 

بیشرتین وظیفه ی خنک کردن محیط بر عهده ی کولرهای آبی 

بوده،  دیگر وقت آن رسیده که کولر های گازی جایگزین آن ها 

شوند.  برخی از مدل های کولرهای گازی عالوه بر ایجاد رسما 

می توانند نقش گرمایشی نیز داشته باشند. در خرید کولرگازی 

نکات زیادی را باید در نظر گرفت. شناخت دقیق انواع کولرهای 

گازی، توجه به مشخصات محل نصب، ابعاد اتاق، توجه به رشایط 

اقلیمی، نوع کمپرسور و... نکاتی هستند که باید آن ها را در 

خرید خود لحاظ کنیم. با مراجعه به سایت دیجی کاال و رسته ی 

کولر گازی، ضمن مشاهده ی مدل های مختلف، می توانید کولر 

مورد نیاز خود را خریداری کنید.

معرفی یک رسته: کولرگازی

انتخاب کولرگازی یک تخصص است؛ ما شام را در خریدتان یاری خواهیم کرد
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  خنک کنندگی آن، 

تحت تاثیر دمای بیرون 

نیست. 

  دمای خانه نسبت به دمای 

بیرون حداکثر ۵ درجه 

خنک تر می شود.

   مدیریت دما به دلیل نداشتن ترموستات  ممکن نیست.

  به دلیل رطوبت زیاد، بیماری هایی مانند روماتیسم 

تشدید می شوند.

  فیلتر تصفیه ی هوا  ندارند  و  آالینده ها وارد 

خانه می شوند.

  نگهداری و تعویض پوشال و سرویس سالیانه، 

هزینه ی زیادی دارد.

 رطوبت هوا کاهش و به صورت 

آب مقطر تخلیه می شود.

  از طریق فیلترهای مختلف، هوای خانه 

پاالیش و تصفیه  می شود.

 بعد از ۳ تا ۵ سال نیاز به سرویس پیدا می کنند.

 سروصدای کمی دارند که  به 19 تا ۵۵ دسی بل می رسد.  سروصدای زیادی در حدود ۶۰ دسی بل تولید می کنند.

  عملکرد آن ها ساده است و تنظیم خاصی ندارند.
 دارای امکان تغییر جهت، سرعت، وزش 

و زاویه ی باد و تعیین زمان خاموشی است.

 دمای دل خواه، به طور 

مثال از 18 تا ۳۰ درجه قابل 

تنظیم است.

تفاوت های کلی
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  نوع کمپرسور: روتاری
  میزان صدا: دور کم 25، متوسط 31، تند 41 دسی بل

A :رده ی انرژی  
  مناسب برای فضای 10 مرتمربع

  میزان پرتاب باد: 5 مرت

کولرگازی میدیا
9H1i-K Mission مدل

   با خریدن این قطعه می توانید 

از طریق وای فای و گوشی هوشمند 

کولر را کنرتل کنید.

   نوع کمپرسور: 

روتاری

  میزان صدا: دور کم 30، متوسط 35.5، تند 41 دسی بل
B :رده ی انرژی  

  مناسب برای فضای 18 مرتمربع
  میزان پرتاب باد: 5 مرت

  دمای کارکرد 45 تا منفی 7 درجه سانتی گراد

کولرگازی میدیا
K-12H1 Easy مدل

معرفی یک رسته: کولرگازی



5

  نوع کمپرسور: روتاری

  میزان صدا: 29 تا 45 دسی بل
  میزان پرتاب باد: 15 مرت

  داری سه عدد فیلرت تصفیه ی هوا
  مناسب برای استفاده در فضایی با مساحت 36 مرتمربع

کولرگازی  ال جی
Next Plus BV186STQ مدل

   دارای اسکن هوشمند

A :رده ی انرژی   

  نوع کمپرسور: روتاری
  میزان صدا: 29 تا42 دسی بل

A :رده ی انرژی  
  میزان پرتاب باد: 13 مرت

  مناسب برای استفاده در فضایی با مساحت50 مرتمربع 

کولرگازی  ال جی
Next One NV246STQ مدل


