
KLIMATYZATOR ŚCIENNY HAIER JADE PLUS (WIFI HON)

Cichy klimatyzator HAIER JADE Plus to nowoczesne wzornictwo w połączeniu z zaawansowanym
systemem oczyszczania powietrza.

Klimatyzatory JADE Plus posiadają filtr IFD, który dba o czyste powietrze, zaawansowana siatka
filtrująca zapewnia wysoką zdolność usuwania zanieczyszczeń w powietrzu – klimatyzator
i oczyszczacz powietrza 2 w 1. Wydajność oczyszczania powietrza jest równie wysoka jak w przypadku
profesjonalnych oczyszczaczy powietrza dostępnych na rynku.

Dodatkowo urządzenia posiadają funkcję Self Clean, która jest odpowiedzialna za usuwanie
zanieczyszczeń i bakterii gromadzących się na wymienniku, zarówno w jednostce wewnętrznej
i zewnętrznej.

W standardzie klimatyzatory JADE posiadają sterowanie Wi-Fi -pozwala to na kontrolowanie pracy
klimatyzatora za pomocą smartfona lub tabletu połączonego z Internetem. Dzięki kompaktowej
budowie i nowatorskiej technologii optymalizacji hałasu, urządzenie pracuje na poziomie
głośności nawet do 15dB.

Dostępne warianty:

AS25S2SJ1FA-3 / 1U25MECFRA-3
AS35S2SJ1FA-3 / 1U35MECFRA-3
AS50S2SJ1FA-3 / 1U50JECFRA-3



Funkcje
Sterowanie Wi-Fi - Sterowanie systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu
połączonego z Internetem.
Self Clean - Zanieczyszczenia gromadzące się na parowniku podczas pracy klimatyzatora ułatwiają
rozwój bakterii i wpływają na jakość powietrza. Funkcja Self Clean za pomocą wilgotnego powietrza
zamraża powierzchnię parownika i usuwa zanieczyszczenia przy rozmrażaniu. Funkcja
odpowiedzialna za oczyszczanie urządzenia.
Bardzo cicha praca - Bardzo cicha praca klimatyzatorów Haier została osiągnięta dzięki
zoptymalizowanym kanałom powietrza oraz poprzez zoptymalizowany przekrój przepływu
wentylatora. Poziom hałasu obniżony nawet do 15 dB(A).
Self Purify / Filtr IFD - Technologia Self Purify wraz z zaawansowanym filtrem IFD skutecznie
oczyszcza powietrze w klimatyzowanym pomieszczeniu. Elektrostatyczna siatka filtrująca IFD
zapewnia większą zdolność usuwania zanieczyszczeń w powietrzu.
56°C Steri Clean - Funkcja 56°C Steri Clean skutecznie zabija bakterie i wirusy poprzez podgrzanie
wymiennika ciepła do temperatury 56°C przez 30 minut. Funkcja odpowiedzialna za oczyszczanie
wymiennika (dostępna z poziomu aplikacji).
Self Hygiene - Antybakteryjna powłoka z nanocząsteczkami srebra nałożona na komponenty kanału
cyrkulacji powietrza w urządzeniu, zapobiega rozwojowi pleśni i bakterii. Funkcja odpowiedzialna za
oczyszczanie urządzenia.
Czujnik ECO - Automatyczne sterowanie i kontrolowanie pracy klimatyzatora w rzeczywistym czasie
z czujnikiem obecności. Klimatyzator na podstawie odczytów z wbudowanych czujników
minimalizuje zużycie energii elektrycznej oraz polepsza komfort użytkowników. Czujnik ruchu
wykrywa obecność ludzi w pomieszczeniu na dużej powierzchni dostosowując temperaturę
i przepływ powietrza. Użytkownicy mogą dostosować czujniki, aby strumień powietrza podążał za ich
ruchami, bądź ich unikał.
Precyzyjna nastawa temperatury - Precyzyjna nastawa temperatury z dokładnością do 0.5°C.

Dane techniczne

 

 


