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Háromszög, a legmodernebb fűtő design.

SMART Wi-Fi

VÍRUSDOKTOR
ÉS EASY FILTER

IRÁNYÍTSA BÁRMIKOR, BÁRHONNAN

ELTÁVOLÍTJA A VÍRUSOKAT

Milyen csodálatos is lenne, hogy amikor hazaér, már
kellemes szobahőmérséklet fogadná! Egy okostelefon alkalmazással* és a Smart Wi-Fi funkció segítségével távolról is irányíthatja a Samsung légkondicionálót. Bármely vezeték nélküli hálózattal
rendelkező helyről akár azonnal be- vagy kikapcsolhatja a berendezést, valamint kiválaszhatja a működési üzemmódot és a hőmérsékletet is. Meg is határozhatja, hogy a
különböző funkciók mikor kapcsoljanak be
vagy ki, illetve szabályozhatja is azokat.
Több beáramló
levegő

Nagyobb levegő
áramlás

Több kiáramló
levegő

HÁROMSZÖG DESIGN
GYORSABBAN ÉS NAGYOBB HATÓTÁVBAN FŰT*
A hideg napokon gyors felmelegedésre vágyik! A Samsung légkondicionálók háromszög klímája gyorsan eljuttatja a kellemes, meleg levegőt a
szoba minden szegletébe. Egyedülálló háromszög alakú kialakításának
köszönhetően nagyobb beszívó nyílással rendelkezik, míg a szélesebb kiáramlási nyílás és a nagyobb lamellák gyorsabban, távolabbra bocsátják ki
a meleg levegőt. Így a „Gyors fűtés” üzemmódban a szoba hőmérséklete
gyorsabban éri el a kívánt szintet, szemben a hagyományos modellekkel.**
* AR09HSSFAWKNEU modellen tesztelve, összevetve a hagyományos Samsung AQV09TWS
modellel. Belső teszt alapján.
** A fűtés 9 °C-ról 20 °C-ra az AR09HSSFAWKNEU esetében 12 perc 43 másodpercet, míg a
hagyományos modell esetében (AQV09TWS) 20 perc 44 másodpercet vesz igénybe, így
38,6%-kal gyorsabb. Belső tesztelés alapján kapott eredmény, mely a felhasználás körülményeitől függően változhat.

A FŰTÉSI SEBESSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
A Samsung légkondicionálók háromszög klímái a hagyományos Samsung modelleknél gyorsabban fűtik fel a belteret
9 -ról 20 -ra.
20 perc

Az Easy Filter kiszűri a port, a veszélyes szennyeződéseket és
allergéneket, mint például a polleneket, penészspórákat és
a háziállat szőrt.* A Vírusdoktor S-Plazma ion technológiája
a baktériumok és vírusok akár 99,7%-át eltávolítja.**
* A Kitasato Environmental Science Center (Japán) és Yonsei Univ. (Korea) / Koreai (FITI/
KEMTI) és Japán tesztlaboratóriumokban (ITEA) tesztelve.
** Belső teszt alapján. Hatásos 4 vírussal szemben, beleértve a H1N1 altípust és bizonyos baktériumokat is. Az adatok speciális tesztfeltételek mellett mért eredmények,
melyek a környezeti feltételektől és az egyéni használattól függően változhatnak.

* iPhone és Android készülékeken.
Hálózati kapcsolat szükséges.

SMART
INSTALLATION

Samsung hagyományos

A Samsung légkondicionálók háromszög
klímaberendezése gyorsabb
a hagyományos modelleknél.

Samsung háromszög klíma
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BIZTOSÍTJA A HELYES TELEPÍTÉST

A fűtési hatékonyságok összehasonlítása
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A Smart Installation egy ön-diagnosztizáló funkció, mely biztosítja Samsung Légkondicionálójának tökéletes telepítését. Automatikusan olyan telepítési hibákat keres, melyek akadályozhatják
a légkondicionáló használatát.

Samsung háromszög klíma
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SIKERESEN TELEPÍTVE

