
Eenvoudige bediening, fluisterstil, compact en energiezuinig zijn de ken-
merken van de Hesi Comfort+, ontwikkeld voor Hesi door Nefit Bosch. Een 
combitoestel met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding. Met de 
Comfort+ blijft u flexibel. Het toestel is namelijk zonneboiler en warmtepomp 
ready. Zo staat u voor een duurzame toekomst niets meer in de weg.

Het huren van de Comfort+ heeft als voordeel dat u voor een laag 
maandbedrag altijd zorgeloos warmte heeft. Het onderhoud en de service 
zijn volledig inbegrepen, zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt 
te staan. Maximale zekerheid en geruststelling.

Wilt u liever kopen? Met onze vakkundige installatie van de Comfort+ en 
het afsluiten van een all-in onderhoudscontract bent u verzekerd van een 
optimaal werkend toestel.
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specificatie

Hesi Comfort+

Met de Comfort+ profiteert u van de hoogwaardige 
kwaliteit van Nefit Bosch. Dit combitoestel overtuigt 
door een betrouwbare en duurzame techniek volgens 
de nieuwste stand en een redelijke prijs. Met dit toestel 
bespaart u moeiteloos energie. De slimme brander past 
zijn vermogen automatisch aan uw actuele behoefte aan. 
Zo blijven gasverbruik en stookkosten in elk jaargetijde 
op een laag niveau.

Specificaties

CV-vermogen 80/60˚C

CV-vermogen 50/30˚C

Taphoeveelheid warm water l/min bij 60˚C

Taphoeveelheid warm water l/min bij 40˚C

Energie label pomp

Standby verbruik

Hoog rendement warm water

Afmetingen (hxbxd)

Gewicht

Energie labels:

Centrale verwarming

Warmwater

Hesi werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. 
Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk.

Aan deze leaflet kunnen geen rechten worden ontleend.

Comfort 3+

3,0 - 22,0 kW

3,4 - 23,2 kW
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A+

2,7 W

ja

71 x 40 x 30 cm

32 kg

Comfort 4+

3,0 - 22,0 kW

3,4 - 23,2 kW
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14

A+

2,7 W

ja

71 x 40 x 30 cm

32 kg
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