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SeiyaSeiya
Nuchtere airconditioner,

slimme prijs



nuchterenuchtere
airconditioner

wandmodel

is een
Seiya

die doet wat je verwacht. Seiya zorgt 
voor verkoeling als het buiten warm is en 
voor aangename warmte als het koud is. 
Met dit instapmodel van TOSHIBA zit je 
er het hele jaar door comfortabel bij.

Multi-inzetbaar
Wil je meer dan één ruimte koelen of ver-
warmen? Seiya is ook beschikbaar in multi- 
splituitvoering. Dat betekent één buitendeel 
(bijvoorbeeld op je dak of aan de muur) waar 
je tot wel vijf Seiya binnendelen op kunt 
aansluiten, of combineer Seiya met andere 
modellen voor de ideale oplossing in elke 
ruimte. Dat biedt nog meer comfort op meer 
plaatsen in huis of op het werk.

Perfect binnenklimaat 
voor een slimme prijs

Seiya wordt standaard geleverd met een gebruiksvriendelijke infraroodbedie-
ning waarmee alle basisfuncties bediend kunnen worden en is optioneel ook 
via wifi te bedienen met je smartphone of via je smarthomespeaker Google 
Assistant of Amazon Alexa.



Quiet en 
Silent functie

Seiya beschikt over de mogelijkheid om 
(tijdelijk) het geluid van het binnen- en/of 

buitendeel te verminderen.

Magic Coil
Seiya is voorzien van een zogenaamde  
Magic Coil, een speciale coating die ervoor 
zorgt dat vuil en vocht zich niet ophopen in 
het inwendige van de airco. Dat draagt bij 
aan de luchtkwaliteit en zorgt voor een lan-
gere levensduur.

kleur vergelijkbaar met RAL 9003



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

ontwerp en uitvoering voorbehouden.

TOSHIBA-AIRCO.COM

COOLINTER 

COOLINTER 

BINNENDEEL RAS-B07J2KVG RAS-B10J2KVG RAS-B13J2KVG RAS-B16J2KVG

BUITENDEEL RAS-07J2AVG RAS-10J2AVG RAS-13J2AVG RAS-16J2AVG 

Koelvermogen  2,0 kW  2,5 kW  3,3 kW  4,2 kW

Energielabel koelen  A++  A++  A++  A++

Verwarmingsvermogen  2,5 kW  3,2 kW  3,6 kW  5,0 kW

Energielabel verwarmen  A+  A+  A+  A+

Geluidsdrukniveau (SL-L-H*) 20-24-38 dB(A) 21-25-39 dB(A) 21-25-41 dB(A) 22-26-43 dB(A)

Afmetingen (H x B x D) 293 x 798 x 230 mm 293 x 798 x 230 mm 293 x 798 x 230 mm 293 x 798 x 230 mm

Gewicht 9 kg 9 kg 9 kg 10 kg

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen laag  35 /  36 dB(A)  37 /  38 dB(A)  38 /  38 dB(A)  38 /  38 dB(A)

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen hoog  38 /  40 dB(A)  40 /  42 dB(A)  40 /  42 dB(A)  41 /  43 dB(A)

Afmetingen (H x B x D) 530 x 660 x 240 mm 530 x 660 x 240 mm 530 x 660 x 240 mm 550 x 780 x 290 mm

Gewicht 22 kg 23 kg 24 kg 30 kg
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TOSHIBA behoort wereldwijd tot de meest toonaan-
gevende producenten van airconditioners en warmte-
pompen. Door TOSHIBA worden vele miljoenen air-
conditioners per jaar gemaakt. Door decennialange 
ervaring met het produceren en ontwikkelen van kwali-
tatief hoogwaardige airconditioners heeft TOSHIBA een  

‘Japans oog’ voor wat echt belangrijk is: Betrouw bare apparatuur waar je 
op kunt rekenen. De keuze voor een TOSHIBA airconditioner is dan ook een  
keuze voor vele jaren.

Kiezen voor TOSHIBA 
betekent kiezen voor 

betrouwbaarheid


