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Heat Pump
All in One

RSJ-15/190RDN3-C
Keunggulan Midea All in One Heat Pump
o Memiliki ukuran tangki 190 liter, dapat
memenuhi mandi shower untuk 5 orang
secara berurutan ataupun berbarengan
dan dapat memenuhi mandi dengan bathup untuk 2 orang.
o Listrik setara dengan elektrik water heater
1500 watt tapi pemakaian hanya ± 500
watt, sangat hemat energi untuk
pemanasan air. Memberikan udara dingin
disekitarnya.
Mandi kapanpun bisa tanpa tergantung pada
cuaca, tamu banyakpun tidak masalah, bath-up
juga tidak masalah, karena pemanas kami dapat
memanaskan air dengan cepat, kurang lebih
dalam 4 jam sudah mencapai suhu yang
diinginkan dari suhu normal, tetapi jika sudah jalan
normal anda tidak perlu menunggu lagi untuk
pemakaian normal.

RSJ-35/300RDN3-C
Keunggulan Midea All in One Heat Pump
o Memiliki ukuran tangki 300 liter, dapat memenuhi mandi shower untuk 10
orang secara berurutan ataupun berbarengan dan dapat memenuhi mandi
dengan bath-up untuk 3 orang.
o Listrik setara dengan elektrik water heater 3000 watt tapi pemakaian hanya ±
1000 watt, sangat hemat energi untuk pemanasan air. Memberikan nilai
tambah dengan memberikan udara dingin disekitarnya.
o Udara dingin dapat di salurkan ke ruangan lain (maks 5 meter)
Mandi kapanpun bisa tanpa tergantung pada cuaca, tamu banyakpun tidak masalah,
bath-up juga tidak masalah, karena pemanas kami dapat memanaskan air dengan
cepat, kurang lebih dalam 3 jam sudah mencapai suhu yang diinginkan dari suhu
normal, tetapi jika sudah jalan normal anda tidak perlu menunggu lagi untuk
pemakaian normal.

Special “clearance sale” Midea All In One /Penawaran Terbatas:
(3 unit) RSJ-15/190RDN3-C, ex Display (no box) @ Rp 9.900.000,- /unit (harga normal Rp 22.000.000,-)
(2 unit) RSJ-35/300RDN3-C @ Rp 27.500.000,- /unit (harga normal Rp 44.000.000,-)
 pemasangan standard gratis, hanya untuk DKI Jakarta
 berlaku selama persediaan masih ada,
 biaya pengiriman gratis DKI Jakarta

