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Zanussi is a registered trademark used under license
from AB Electrolux (publ).
Зануссі - зареєстрована торгова марка,
яка використовуэться відповідно до ліцензії
Electrolux AB (публ.).

Дізнайтеся більше про наші ідеї на
www.easy-comfort.com.ua

Дізнайтеся більше про продукти Zanussi: 

ГАРЯЧА ВОДА 
ЗАВЖДИ?

НАДІЙНИЙ
І ДОВГОВІЧНИЙ 
ВОДОНАГРІВАЧ?
ЛЕГКО.
З легкістю по життю. Навіщо витрача-
ти вільний час на непотрібні турботи? 
Чи не краще присвятити його тому, що 
доставляє Вам справжнє задоволення - 
улюбленим заняттям або спілкуванню з 
близькими і дорогими людьми?

Водонагрівачі Zanussi допоможуть Вам 
позбутися від непотрібних клопотів і по-
дарують незалежність від зовнішніх об-
ставин. Вони заощадять Вам безліч часу 
і сил, а головне, Вам не доведеться від-
мовляти собі в домашньому комфорті.

Ми пропонуємо Вам різноманітні рішен-
ня, з яких Ви зможете вибрати те, яке 
максимально відповідає

Вашим очікуванням.

Ось так просто!

НАКОПИЧУВАЛЬНІ ВОДОНАГРІВАЧІ
З БАКОМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ

SPLENDORE / SPLENDORE XP

Серії Splendore і Splendore XP - новинки
в модельному ряду водонагрівачів Zanussi. 
Прилади представлені в корпусах двох ко-
льорів - класичному білому і дзеркальному 
сріблястому і відповідають настрою люби-
телів, як класики, так і хай-тека. Безпечні і 
довговічні водонагрівачі з 4-х ступінчастою 
системою контролю і рекордної гарантією 
на внутрішній бак 8 років. Плаский корпус і 
універсальний монтаж не змусять довго за-
мислюватися про місце монтажу і вписання 
в інтер’єр.
У серії Splendore XP використовується 
спеціальний донгл, який приєднується до 
водонагрівача через USB-роз’єм. Донгл Wi-
Fi дозволяє дистанційно керувати прила-
дом з будь-якого мобільного пристрою.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ МОНТАЖ:
горизонтальний
і вертикальний

 – Плаский корпус в білому або дзеркальному 
виконанні

 – Регулювання температури від 30 до 75 °С

 – Внутрішній бак з високоякісної нержавіючої 
сталі Nickel Plus з підвищеним вмістом ніке-
лю та хрому для захисту від корозії

 – Автоматизована аргонне зварювання швів 
за технологією Program Control

 – Універсальний монтаж (горизонтальна і вер-
тикальна установка)

 – Пристрій захисного відключення (ПЗВ) в 
комплекті, захист від перегріву, запобіжний 
зливний клапан

 – Економічний режим: підвищений ресурс 

нагрівального елементу, захист від накипу, 
знезараження води

 – Wi-Fi. Функція управління водонагрівачем з 
мобільного пристрою (Splendore XP)

 – Таймер. Водонагрівач включиться завчас-
но для нагріву води до призначеного часу 
(Splendore XP)

 – Повна і половинна потужність

 – Високоякісна теплоізоляція

 – USB-роз’єм для модуля Wi-Fi

 – Рекордна гарантія - 8 років

Захист від 
корозії

Таймер 
налаштування 
нагріву води

Wi-Fi

power

Режим повної /  
половинної 
потужності

Рекордна
гарантія —
8 років

Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів

Ми на facebook.comeasy-comfort.com.ua



НАКОПИЧУВАЛЬНІ ВОДОНАГРІВАЧІ
З ЕМАЛЬОВАНИМ БАКОМ

SMALTO / SMALTO DL

TECHNOLOGY

унікальне покриття б
аку

8 РОКІВ ГАРАНТІЇ!

   S
APPHIRE FLEX 

Про довговічність приладів подбає тех-
нологія захисту від корозії Sapphire Flex 
Technology і магнієвий анод збільшеної 
маси, а про комфортне використання - 
універсальний монтаж. За рахунок двох 
незалежних нагрівальних елементів водо-
нагрівачі будуть довгі роки працювати на 
користь Вам і Вашим близьким.

НАКОПИЧУВАЛЬНІ ВОДОНАГРІВАЧІ
З ЕМАЛЬОВАНИМ БАКОМ

SYMPHONY HD та 
SYMPHONY HD DRY

PREMIERO

Водонагрівачі серії Premiero продумані до 
найдрібніших нюансів: ергономічна ручка 
регулювання температури, розташована 
на нижній кришці баку, багаторівнева си-
стема безпеки і ЕКО-режим дозволяють 
забути про непотрібні турботи і сконцен-
труватися на головних радощах Вашого 
життя.

Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів

Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів

Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів Моделі: 6, 10, 12 літрів

Моделі: 30, 50, 80, 100 літрів

Моделі: 3-logic 3,5 / 5,5 / 6,5 кВт

Моделі: 10, 15, 30 літрів

ВАРІАНТИ ДИЗАЙН-ПАНЕЛЕЙ ГАЗОВОЇ КОЛОНКИ FONTE GLASS

 – Електронний розпал пальника

 – LED-дисплей, з індикацією температури 
нагріву води

 – Пальник з нержавіючої сталі з поздовжнім 
розташуванням форсунок

 – Високонадійний мідний теплообмінник із 
захисним покриттям

 – Колектор відведення димових газів з оцин-
кованої сталі європейської конструкції з 
загнутими вгору лопатками, виключає 
витік чадного газу

 – Багаторівнева система безпеки

 – Регулювання температури потужності на-
гріву

 – Робота при низькому тиску води - від 0,2 
бар

 – Робота при низькому тиску газу - від 7 
мбар

 – Тиха робота

 – Діаметр димоходу 110 мм

 – Гарантія - 2 роки

ПРОТОЧНІ ВОДОНАГРІВАЧІ

FONTE і FONTE GLASS3-LOGIC

Ефективні і прості в керуванні водона-
грівачі серії Symphony HD виручать Вас 
в період відключення гарячої води. Ця 
модель створена не тільки для поцінову-
вачей комфорту, але і для тих, хто звик 
економити. Економічний режим, надійна 
система безпеки - в цій серії є все, що по-
трібно саме Вам.
Особливість моделі Symphony DH DRY - си-
стема «сухих» ТЕНів: нагрівальні елементи 
розташовуються в спеціальних металевих 
кожухах і не стикаються з водою, така кон-
струкція дозволяє уникнути утворення на-
кипу, збільшуючи ресурс його роботи.

Зробити життя легшим і забути трудомісткі
процеси? Легко. Особливість моделі Orfeus 
DH - система «сухих» ТЕНів: нагрівальні 
елементи розташовуються в спеціальних 
металевих кожухах і не стикаються з во-
дою, така конструкція дозволяє уникнути 
утворення накипу, збільшуючи ресурс його 
роботи. 

Водонагрівач малого обсягу Melody - іде-
альне рішення для малогабаритних примі-
щень. Компактний і стильний прилад без-
доганно виручить Вас на дачі і в міській 
квартирі в період відключення гарячої 
води. У колекції представлені моделі з під-
ключенням до системи водопостачання, як 
знизу, так і зверху. Потужний нагрівальний 
елемент забезпечує швидкий нагрів води 
до потрібної температури.

MELODYORFEUS DH

Моделі серії 3-logic - це компактні водона-
грівачі, які моментально нагрівають воду. 
Прилади можна встановлювати навіть в 
скромних за площею приміщеннях, але, не 
дивлячись на свої габарити, вони мають 3 
режими потужності і забезпечені датчика-
ми захисту від перегріву і протоку. Уста-
новка приладів вимагає мінімум часу і сил. 

ГАЗОВІ КОЛОНКИ

Теплообмінник газових колонок Fonte і 
Fonte Glass виготовлений з міді зі спеціаль-
ним покриттям, яке захищає його від ко-
розії і значно продовжує термін служби. 
Європейська побудова колектора димових 
газів повністю виключає витік чадного 
газу в приміщення при виникненні зворот-
ної тяги. Завдяки пальнику з нержавіючої 
сталі з поздовжнім розташуванням фор-
сунок, газова колонка працює практично 
безшумно.

Просте
керування

Просте
керування

Просте
керування

Індикатор
нагріву

Індикатор
включення і 
нагріву

Індикатор
включення і 
нагріву

Економічний
режим

Економічний
режим

Економічний
режим

Гарантія —
5 років

Гарантія —
5 років

Гарантія —
5 років

Система «су-
хих» ТЕНів

Просте
керування

Економічний
режим

Гарантія —
5 років

Просте
керування

Гарантія —
2 роки

3 види
комплектації

Датчики 
перегріву і 
протоку води

Гарантія –
2 роки

Електронний
розпал
пальника

Регулювання
потужності
нагріву

Діаметр
димаря

Немає витоку 
чадного газу

Висока 
продуктив-
ність

Пласка форма
Double Tank

Економічний
режим

Рекордна
гарантія —
8 років

Універсаль-
ний монтаж

ДІЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕХІДНИКИ:
Захист від корозії і витоку 
електричного струму

(«сухі» ТЕНи)

Система «су-
хих» ТЕНів


