
KLIMATYZATOR ŚCIENNY HAIER FLEXIS PLUS
AS25S2SF1FA-BC+1U25S2SM1FA - 2,6KW BLACK MATT
(WIFI SA2)

Klimatyzator ścienny HAIER FLEXIS PLUS BLACK MATT UV (czarny matowy) to urządzenia działające
na przyjaznym dla środowiska czynniku chłodniczym R32, które łączą w sobie prosty i estetyczny design
z zaawansowaną technologią.

Klimatyzator HAIER FLEXIS PLUS BLACK MATT UV z technologią STERYLICAJA UV-C może
hamować rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99,99%*. Skuteczność w walce z koronawirusem
potwierdzona certyfikatem Texcell.

Urządzenia w standardzie posiadają Czujnik Eco, który jest odpowiedzialny za oszczędność energii,
czujnik bada obecność człowieka w dwóch obszarach na zasięgu 8 metrów; pozwala  o na dystrybucję
nawiewu w pożądane miejsce w pomieszczeniu.

Dodatkowo klimatyzatory FLEXIS posiadają sterowanie Wi-Fi (SmartAir 2) w standardzie, które może
odbywać się za pomocą smartfona lub tabletu połączonego z internetem. Dzięki kompaktowej budowie,
poziom hałasu urządzenia może być obniżony nawet do 16 dB.

Nowe funkcje:

Sterylizacja UVC – Wbudowana lampa LED UVC o działaniu dezynfekującym i biobójczym naświetla
przepływające przez klimatyzator powietrze, promieniami UV-C, nieodwracalnie zabijając bakterie,
pleśnie i wirusy. Technologia Sterylizacja UVC jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ
promienie nie wydostają się poza urządzenie. Funkcja ta może być używana w obecności ludzi
i zwierząt w pomieszczeniu
56°C Steri Clean - Funkcja która skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzanie wymiennika
ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut. Dezynfekcja ciepłem jest skuteczna w zwalczaniu



zanieczyszczeń, które mogą osiadać na powierzchni wymiennika ciepła. Utrzymanie wysokiej
temperatury przez ponad 30 minut stwarza zabójcze warunki dla bakterii i wirusów. Technologia 56°C
Steri Clean jest odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia co bezpośrednio przekłada się na jakość
powietrza z klimatyzatora.
SELF HYGIENE - Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra nałożona na komponenty
kanału cyrkulacji powietrza w urządzeniu, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii. Bakterie w kontakcie
z jonami srebra są niszczone i zahamowany jest ich dalszy rozwój. Jony srebra posiadają właściwości
higieniczne i antyseptyczne dlatego też jony srebra zaaplikowane na powierzchnię komponentów
klimatyzatora stanowią skuteczną powłokę antybakteryjną.



Dane techniczne


