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8. Turbo Cooling/Heating - frecvență 100 Hz
Prin tehnologia Super Turbo Start, care permite pornirea la o
frecvență ridicată, de 100Hz, aparatul atinge temperatura
setată în 30s*, în modul răcire, și în 60s*, în modul încălzire.



Puteti controla de la distanta aparatul de aer conditionat,
prin functia Wi-Fi, cu ajutorul aplicatiei specifice si al 
telefonului mobil inteligent.

Pentru toate capacitatile, aparatele includ kit de instalare,
care contine 4m de teava, 4.3m de cablu, tub pentru
drenajul condensului, banda de matisat si protectie a
traseului la trecere prin perete.

Prin tehnologia DC Inverter, tensiunea si curentul motorului
sunt controlate, pentru a asigura functionarea eficienta si
reducerea vibratiilor.

Refrigerant cu impact redus asupra mediului inconjurator si
eficienta energetica ridicata.

Aparatul de aer conditionat atinge temperatura setata in cel
mai scurt timp, apoi functioneaza la frecventa redusa,
mentinand temperatura setata, si reducand, in acelasi timp,
consumul de energie.

Racire la -15oC: Aparatul functioneaza in conditii optime, in
modul de racire, pana la temperatura exterioara de -15oC.

Aparatul functioneaza in conditii optime, in modul de
incalzire, pana la temperatura exterioara de -20oC.

La setarea vitezei ventilatorului unitatii interioare, in modul
de functionare ales, utilizatorul poate opta intre cele 6 viteze
disponibile.

Ciclul de dezghetare pentru curatarea ghetii de pe
condensator si pentru restabilirea functiei de incalzire este
activat automat, cand este necesar

In cazul aparitiei unui defect, este afisat codului de eroare
pe display-ul LED al unitatii interioare

Filtrul de aer integrat, cu densitate ridicata, este usor de
accesat, prin partea superioara a unitatii interioare, simplu
de demontat si poate fi curatat cu apa.

Prin inchiderea deflectoarelor verticale, datorita formei lor
si a pozitionarii orificiilor de pe acestea (design patentat),
aparatul de aer conditionat genereaza un flux de aer
laminat, bland si confortabil.

Flux de aer distribuit uniform si larg de sus in jos, ca un dus
de aer rece, in modul de racire, si de jos in sus, ca o patura
de aer cald, in modul de incalzire.

Este posibila ajustarea directiei fluxului de aer atat pe
verticala, cat si pe orizontala, prin telecomanda.

Optimizarea automata a functionarii aparatului de aer
conditionat, prin detectia temperaturii ambientale, cu
ajutorul senzorul din telecomanda.

Prin tehnologia Super Turbo Start, care permite pornirea la
o frecventa ridicata, de 100Hz, aparatul atinge temperatura
setata in 30s, in modul racire, si in 60s, in modul incalzire.

Sunt programate pornirea/ oprirea automata a aparatului,
in modul de functionare si la temperatura setate de catre
utilizator.

Optimizarea functionarii pe timpul somnului, prin ajustatarea
automata a curbei de temperatura, pentru a spori confortul
utilizatorului, concomitent cu economisirea de energie.

Activare automata a modului de incalzire cand temperatura
ambientala interioara atinge 8oC, pentru mentinerea acestei
temperaturi.

Puteti activa periodic un ciclu automat de curatare, care
consta in inghetarea rapida, apoi dezghetarea evaporatorului,
uscarea la temperatura ridicata si sterilizare la temperatura
de 56oC. Datorita acestei functii, rata de eliminare a bacteriilor
de pe evaporator este de peste 93,18%.

Pentru a preveni aparitia mucegaiului, aparatul continua sa
functioneze inca aproximativ 15 minute, pentru a usca
elementele interne ale unitatii interioare.

In modul racire, aparatul de aer conditionat monitorizeaza
si nivelul umiditatii, pentru a evita o dezumidificare excesiva
a aerului.
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