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geen standaard uitvoering

Het is mogelijk met TOSHIBA’s wandmodel 
Haori. Een designairconditioner, voorzien 
van een prachtige, stoffen bekleding. 

Een Haori is een traditionele 
Japanse kimono die over de 
lange kimono wordt gedragen. 

Een passende naam dus voor dit model! 
Deze stoffen hoes is makkelijk te wisselen, 
kies bijvoorbeeld voor een ander kleurtje 
of zelfs voor een eigen ontwerp! Maar de 
Haori heeft nog veel meer te bieden; scho-
ne lucht, diverse bedieningsmogelijkheden 
en geoptimaliseerde uitblaastechnieken 
voor optimaal comfort.

TOSHIBA-AIRCO.COM/HAORI



VeelzijdigeVeelzijdige
designairconditioner
De Haori is erg geschikt voor thuis; in de slaapkamer, woonkamer of wat te denken van de zolder
kamer die in de zomer te heet en in de winter ijskoud wordt? Maar ook op kantoor kan de Haori 
prima worden toegepast voor een productief binnenklimaat. Dankzij de vele, innovatieve functies 

zoals de speciale HaDa Care uitblaastechniek, het instelbare 
uitblaas patroon met verticale en horizontale uitblaaslamellen en 
de fluisterstille werking past de Haori zich ook helemaal aan aan 
jouw wensen op het gebied van comfort. 

Multi-inzetbaar
Wil je meer dan één ruimte koe len of verwarmen? De Haori laat 

zich ook eenvoudig combineren met een TOSHIBA multisplitbuitendeel. Dat betekent één buitendeel 
(bijvoorbeeld op je dak of aan de muur) waar je tot wel vijf Haori binnendelen op kunt aansluiten. Zo 
zit ieder een er comfortabel bij.

Met de Haori haal je 
betrouwbare techniek in huis 
met een design dat is aan te 

passen aan jouw smaak.

geen standaard uitvoering



Design
Makkelijk 
verwisselbare 
bekleding.

Geluidsreductie 
binnen en buiten 
in 2 standen.

Plasma Ioniser techniek 
en TOSHIBA Ultra Pure 
filter voor gezonde lucht.

Fluisterstil SmarthomeSchone lucht

Antraciet*

Blauwgrijs

Kleur van de 
nieuwe sofa**

Chocoladebruin

Het Portugese
straatje**

Grijs*

Beige

Groene 
vingers**

Zeegroen

Goudhaantje** That seventies**

Voor een persoonlijke inschatting van de kleur adviseren wij u contact op te nemen met uw erkende TOSHIBA 
airconditioning-installateur. *De kleuren antraciet en grijs worden standaard meegeleverd, overige kleuren zijn optioneel verkrijgbaar 
**voor een eigen ontwerp is het apart aan te schaffen patroon en bevestigingsmateriaal benodigd. De kleur van de onderzijde is  
vergelijkbaar met RAL7047.



Ultra Pure filter Ultra Pure filter 

Stof, pollen, bacteriën en virussen vervuilen de lucht in een 
ruimte en verminderen het gevoel van comfort. Voor men-
sen met een zwakke gezondheid, luchtwegproblemen of 
allergieën is het van extra belang dat deze deeltjes zo min 
mogelijk aanwezig zijn in de lucht. De Plasma Ioniser rei-
nigt de lucht van deze vervuilende deeltjes. Samen met het  
TOSHIBA Ultra Pure filter garandeert de Haori schone lucht 
en een comfortabel en gezond binnenklimaat.

Naast dit uitgekiende filtersysteem beschikt de Haori ook 
nog over een zogenaamde magic coil. Deze coating zorgt 
ervoor dat vuil en vocht zich niet ophoopt in het inwendige 
van de airco. Dat draagt bij aan de luchtkwaliteit en garan-
deert een lange levensduur!

Gebruiksvriendelijke, 
moderne afstandsbediening

Standaard wordt de Haori geleverd met een  
gebruiksvriendelijke, strak vormgegeven 

 infraroodbediening. Deze klikt gemakkelijk op  
de muurhouder dankzij de magneetbevestiging.

Door het grote, verlichte scherm zijn de instellingen 
goed af te lezen en is bediening een fluitje van een cent.

Dankzij de ingebouwde wifimodule bedien je de Haori 
ook eenvoudig via je smartphone of via je smarthome-

speaker Google Assistant of Amazon Alexa.

Middels een overzichtelijke app is het 
energieverbruik van de Haori te monitoren 

(alleen in single-split uitvoering).

TOSHIBA en
Plasma IoniserPlasma Ioniser

grondige, snelle en efficiënte filtering

TOSHIBA-AIRCO.COM/HAORI



Kiezen voor TOSHIBA 
betekent kiezen 

voor betrouwbaarheid
TOSHIBA behoort wereldwijd tot de meest 
toonaangevende producenten van aircondi-
tioners en warmtepompen. Door TOSHIBA 
worden vele miljoenen airconditioners per jaar  

gemaakt. Door decennialange ervaring met het produceren en ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige aircondition-
ers heeft TOSHIBA een ‘Japans oog’ voor wat echt belangrijk is: Betrouwbare apparatuur waar je op kunt rekenen. De 
keuze voor een TOSHIBA airconditioner is dan ook een keuze voor vele jaren.

Uw TOSHIBA vakinstallateur Aan deze folder is de grootst mogelijke 
zorg besteed. Niettemin zijn wijzigingen in 

ontwerp en uitvoering voorbehouden.

TOSHIBA-AIRCO.COM
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BINNENDEEL RAS-B10N4KVRG RAS-B13N4KVRG RAS-B16N4KVRG

BUITENDEEL RAS-10J2AVSG RAS-13J2AVSG RAS-16J2AVSG

Koelvermogen  2,5 kW  3,5 kW  4,6 kW

Energielabel koelen / SEER  A+++ / 8,60  A+++ / 8,60  A++ / 7,80

Verwarmingsvermogen  3,2 kW  4,2 kW  5,5 kW

Energielabel verwarmen / SCOP  A+++ / 5,10  A+++ / 5,10  A++ / 4,60

Geluidsdrukniveau (SL-L-H*) 19-22-41 dB(A) 19-23-43 dB(A) 21-25-45 dB(A)

Afmetingen (H x B x D) 300 x 987 x 210 mm 300 x 987 x 210 mm 300 x 987 x 210 mm

Gewicht 11 kg 11 kg 12 kg

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen laag  29 /  31 dB(A)  31 /  35 dB(A)  32 /  35 dB(A)

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen hoog  36 /  38 dB(A)  38 /  40 dB(A)  40 /  42 dB(A)

Afmetingen (H x B x D) 550 x 780 x 290 mm 550 x 780 x 290 mm 550 x 780 x 290 mm

Gewicht 26 kg 30 kg 33 kg
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