


Οι δυο δεκαετίες τεχνολογικής καινοτομίας και ποιότητας 

οδήγησαν στην ευρεία διάδοση των προιόντων της 

Chigo, τα οποία πωλούνται σήμερα σε πάνω από 200 

χώρες παγκοσμίως. Η αφοσίωση μας στη δημιουργία 

ποιοτικών μονάδων κλιματισμού και ψύξης απαιτεί την 

ιδιαίτερη προσοχή μας στην έρευνα και την ανάπτυξη 

αλλά στη βιομηχανική παραγωγή. Παράγουμε με 

φροντίδα τα προϊόντα μας και δεσμευόμαστε για τη 

συνεχή καινοτομία σε θέματα άνεσης, ενεργειακής 

απόδοσης και αξιοπιστίας.

Μέριμνα μας είναι η προσφορά προϊόντων υψηλής 

ποιότητος τα οποία μέσα απο την έρευνα, την ανάπτυξη, την 

παραγωγή αλλά και τις πωλήσεις, εξασφαλίζουν την διαρκή 

ικανοποίηση των πελατών μας. Η ανταγωνιστικότητά 

μας πηγάζει απο την δύναμική των προιόντων μας που 

οφείλεται στις διαρκείς βελτιώσεις τους και στην εμπειρία 

μας. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα αρμονικό 

εμπορικό περιβάλλον ώστε με το δίκτυο συνεργατών και 

εταίρων μας να πλέυσουμε απο κοινού στην ανοικτή 

θάλασσα της παγκοσμιοποίησης.
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Πάνω απο 6,000 προσωπικό
στην έρευνα και ανάπτυξη

,
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o180  Ημιτονοειδές Κύμα

προσαρμοσμένα

Ποιότητα Ζωής   Full DC Inverter

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η συσκευή 

θα απενεργοποιηθεί, θα ενεργοποιηθεί αυτοματα 

μόλίς επανέλθει το ρεύμα.

Ποιότητα Ζωής - Αξιοπιστία
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Ποιότητα ζωής - Εξοικονόμηση Ενέργειας

Παγκοσμίου Φήμης Συμπιεστής
Φημισμένοι Συμπιεστές χρησιμοποιώντας PM Motors, με 
τους μόνιμους μαγνήτες στο στροφίο και τη δομή του στάτη 
παράγεται μια αντίθετη δύναμη περιστροφής κατά τη 
λειτουργία έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη 
λειτουργία.

Περιστρεφόμενος Χαλκοσωλήνας
Υψηλής τεχνολογίας περιστρεφόμενος χαλκοσωλήνας αυξάνει
την χωρητικότητα του εσωτερικού τοιχώματος βελτιώνοντας την
θερμική αγωγιμότητα 20-30%.

Κατάσταση Ύπνου
Το Α/C θα αυξήσει αυτόματα την θερμοκρασία (στη ψύξη) ή 
θα την μειώσει κατά 1 βαθμό (στη θέρμανση) τις πρώτες 
2 ώρες και θα το διατηρήσει για τις επόμενες 5 ώρες. Έπειτα 
θα διακόψει την λειτουργία του, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια 
και προσφέροντας περισσότερη άνεση.

0.5W Σε κατάσταση αναμονής
Τα A/C της CHIGO μπαίνουν αυτόματα σε λειτουργία για
εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας την κατανάλωση ρεύματος
απο 4-5W σε 0,5W, δηλαδή πάνω απο 50%.

θερμαινόμενο

ρυθμίζεται η συχνότητα του συμπιεστή.
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