
KLIMATYZATOR ŚCIENNY HAIER NORDIC FLEXIS PLUS
WHITE MATT (WIFI HON)

Klimatyzator ścienny HAIER NORDIC FLEXIS PLUS WHITE MATT to urządzenia działające na
przyjaznym dla środowiska czynniku chłodniczym R32, które łączą w sobie prosty i estetyczny design
z zaawansowaną technologią.

Specjalna konstrukcja urządzenia umożliwia ogrzewanie pomieszczenia przy temperaturze
zewnętrznej osiągającej nawet -25°C.

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

Dodatkowo klimatyzatory NORDIC posiadają sterowanie Wi-Fi 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 17dB. Dodatkowo urządzenia posiadają funkcję Self Clean, która jest odpowiedzialna za usuwanie
zanieczyszczeń i bakterii gromadzących się na wymienniku.

Dostępne warianty:

AS35S2SF1FA-WH / 1U35MEHFRA-1
AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA-1



Funkcje
Grzanie do -25°C - Specjalna konstrukcja urządzenia umożliwia ogrzewanie pomieszczenia przy
temperaturze zewnętrznej osiągającej nawet -25°C.
Grzałka tacy ociekowej - Wbudowana grzałka tacy ociekowej w agregacie zapobiega zamarzaniu
skroplin i umożliwia pracę systemu w bardzo niskiej temperaturze otoczenia, nawet do -25°C.
Sterylizacja UV-C - Wbudowana lampa LED UV-C o działaniu dezynfekującym i biobójczym naświetla
przepływające przez klimatyzator powietrze, promieniami UV-C. Technologia Sterylizacja UV-C jest
bezpieczna dla zdrowia człowieka, ponieważ promienie nie wydostają się poza urządzenie. Funkcja ta
może być używana w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu. 
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. 
Sterowanie Wi-Fi - Sterowanie systemem klimatyzacji przy użyciu smartfona lub tabletu
połączonego z Internetem.
Czujnik ECO - Czujnik ruchu bada obecność człowieka pozwalając na oszczędzanie energii.
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.
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 17 dB(A).

Dane techniczne


