
CO
N

SO
LE

CO
N

SO
LE

M
O

D
EL

  

CONSOLE
Compacte airconditioner 

die weinig eisen stelt



een 

Multi-inzetbaar 
Wil je meer dan één ruimte koelen of verwarmen? Het consolemodel 
is ook beschikbaar in multi- splituitvoering. Dat betekent één buiten-
deel (bijvoorbeeld op je dak of aan de muur) waar je tot wel vijf bin-
nendelen op kunt aansluiten, combineer hem met andere modellen 
voor de ideale oplossing in elke ruimte. Dat biedt nog meer comfort 
op meer plaatsen in huis of op het werk.

compacte
Met zijn

oplossing
voor praktisch elke ruimte. 

afmetingen

TOSHIBA-AIRCO.COM

Door zijn bescheiden voorkomen en de weini-
ge eisen die hij stelt aan zijn plekje kan je met 
hem veel kanten op. Hij is zo ontworpen dat de 
plint niet hoeft te worden verwijderd en kabels en 
leidingen uit het zicht worden gemonteerd.

Het belangrijkste: hij houdt de ruimte lekker koel of aangenaam 
warm, filtert en ontvochtigt de lucht en zorgt dus dat jij een goede 
nachtrust hebt, geconcentreerd kan werken of gewoon lekker  
comfortabel op de bank zit.

Het consolemodel RAS-J2FVG wordt op de 
grond geplaatst. Liever geen airconditioner 
aan de wand? Schuine wanden of grote raam-
partijen die obstakels in de ruimte zijn? Dan 
biedt deze airconditioner uitkomst. 



Quiet en 
Silent functie
Het consolemodel beschikt over de 
mogelijkheid om (tijdelijk) het geluid 
van het binnen- en/of buitendeel te 
verminderen.

Comfort 
sleep

Slapen wordt nog lekkerder dankzij 
de Comfort sleep functie die de ideale 

temperatuur creëert en  bewaakt 
gedurende de nacht.

Magic Coil
De Magic Coil is 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 langere levensduur!

Het consolemodel 
heeft zowel aan de 
onder- als aan de 
bovenzijde een uit-

blaasopening. Deze zogenaamde Bi-Flow uitblaas-
functie laat je kiezen aan welke kant je de lucht wil 
laten uitblazen. Koude voeten? Kies voor een po-
werboost aan de onderzijde voor een warme vloer. 
Een warme dag op zolder? Schakel beide uitblaas-
openingen in voor maximale verkoeling. Zodra de 
gewenste temperatuur is bereikt, zorgt hij er zelf 
voor dat de Bi-Flow functie wordt uitgeschakeld.

Het geïntegreerde 
bedieningspaneel  
laat je alle functies 
van het console-
model op inzichtelijke wijze instellen. Het paneel 
is voorzien van dimbare ledverlichting en een kin-
derslot. Blijf je liever lekker zitten waar je zit? Dan 
gebruik je de eveneens meegeleverde, gebruiks-
vriendelijke infraroodbediening. De airco alvast in-
schakelen als je nog niet thuis bent of met je Google 
of Alexa smarthomespeaker? Dat is mogelijk mid-
dels de optioneel verkrijgbare wifimodule.

Koude voeten? 
Dankzij de powerboost zijn ze zo weer warm!

Bi-Flow 
uitblaastechniek

Bedien hem  
zoals je wil



BINNENDEEL RAS-B10J2FVG RAS-B10J2FVG RAS-B10J2FVG
BUITENDEEL RAS-10J2AVSG RAS-10J2AVSG RAS-10J2AVSG

Koelvermogen  2,5 kW  3,5 kW  5,0 kW
Energielabel koelen  A++  A++  A++

Verwarmingsvermogen  3,2kW  4,2 kW  6,0 kW
Energielabel verwarmen  A++  A++  A++

Geluidsdrukniveau koelen (SL-L-H*)  23-27-39 dB(A)  24-28-40 dB(A)  31-35-46 dB(A)

Geluidsdrukniveau verwarmen (SL-L-H*)  23-27-39 dB(A))  24-28-40 dB(A)  31-35-47 dB(A)

Afmetingen (H x B x D) 600 x 700 x 220 mm 600 x 700 x 220 mm 600 x 700 x 220 mm

Gewicht 16 kg 16 kg 16 kg

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen laag  30 /  32 dB(A)  32 /  35 dB(A)  35 /  37 dB(A)

Geluidsdrukniveau koelen/verwarmen hoog  37 /  39 dB(A)  39 /  41 dB(A)  41 /  43 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 34 kg

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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TOSHIBA behoort wereldwijd tot de meest toon aangevende 

producenten van airconditioners en warmtepompen. Door 

TOSHIBA worden vele miljoenen airconditioners per jaar  

gemaakt. Door decennialange ervaring met het produceren 

en ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige airconditio-

ners heeft TOSHIBA een ‘Japans oog’ voor wat echt belang-

rijk 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


