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Opis produktu:

Klimatyzatory ścienne Elite to rozwiązanie skierowane do tych inwestorów, którzy poszukują dobrej jakości
w przystępnej cenie. Jednostki wyróżniają się stylowym wzornictwem i wysoką klasą energetyczną A++/A+.
Urządzenia wyposażone są w szereg nowoczesnych funkcji poprawiających komfort użytkowników
w klimatyzowanym pomieszczeniu, wśród których znajdują się między innymi: I Feel, I Set, Anti-Cold, Pamięć
żaluzji, czy Autorestart.

Model XA71I to m.in.:

ekologiczny czynnik R32,
wysoka klasa energetyczna,
sterowanie Wi-Fi,
ultracicha praca,
inteligentny nawiew.

Funkcje

Auto mode
Wbudowany w urządzenie czujnik sprawia, że klimatyzator monitoruje i reguluje poziom temperatury
otoczenia dostosowując tryb swojej pracy.

Autoczyszczenie
30-minutowy program oczyszczający i sterylizujący parownik w temperaturze 55°C.

Autodiagnostyka
W razie awarii urządzenie wykonuję autodiagnostykę i wyświetla odpowiedni kod błędu, dzięki czemu
problem jest precyzyjnie zdefiniowany, a sama naprawa szybsza i tańsza.

Autorestart
W przypadku nagłego zaniku napięcia zasilania funkcja auto restart sprawi, że po ponownym
uruchomieniu urządzenia ostatnie preferowane ustawienia osobiste zostaną przywrócone.
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Ekologiczny czynnik R32
Nowocześniejszy, bardziej efektywny i bezpieczniejszy dla otoczenia czynnik chłodniczy R32
stosowany aktualnie w chłodnictwie i klimatyzacji.

Energooszczędny
Dzięki inteligentnemu algorytmowi urządzenie szybciej, precyzyjniej i płynniej osiąga żądaną
temperaturę.

Funkcja Anti-Cold
Podczas przechodzenia z chłodnego na ciepłe powietrze, wentylator zacznie działanie dopiero gdy
temperatura w parowniku osiągnie żądaną wartość. Zapobiega to przedmuchaniu zimnego powietrza
na początku pracy urządzenia.

Funkcja Anti-Icing
Anti-Icing to lepszy drenaż skroplin z jednostki zewnętrznej, dzięki zaprojektowaniu wielu kanalików
o odpowiednim nachyleniu.

Funkcja I Feel
Wbudowany w pilot sterowania dodatkowy czujnik sprawia, że urządzenie nieustanie monitoruje
i reguluje poziom temperatury w pomieszczeniu.

Funkcja I Set
Łatwy i szybki dostęp na pilocie do zapisanych wcześniej ustawień i osobistych preferencji.

Inteligentne osuszanie
Utrzymując odpowiedni poziom wilgotności powietrza, urządzenie umożliwia wysuszenie mokrych
ubrań nawet w deszczową pogodę.

Inteligentny nawiew
W zależności od ustawionej temperatury, powietrze nadmuchiwane jest w postaci chłodnej
opadającej kurtyny powietrznej lub ciepłego podmuchu tuż przy podłodze.

Obustronne podłączenie
Unikalność projektu i budowa urządzenia sprawia, że orurowanie do jednostki zewnętrznej można
podłączyć z obu stron klimatyzatora.

Odporność na rdzę
Odporna na rdzewienie technologia sprawia, że jednostka zewnętrzna nie koroduje, przedłużając tym
samym żywotność urządzenia. Podwyższona szczelność chroni przed zalaniem, owadami i kurzem.

Pamięć żaluzji
Automatyczny powrót ustawień żaluzji do poprzedniej pozycji po ponownym uruchomieniu
urządzenia.

Przycisk awaryjny
W przypadku utraty lub uszkodzenia pilota sterowania istnieje możliwość sterowania urządzeniem za
pośrednictwem przycisku awaryjnego na obudowie.

Sterowanie Wi-Fi
Moduł Wi-Fi w urządzeniu pozwala na zmianę parametrów pracy klimatyzatora z dowolnego miejsca
za pośrednictwem internetu.

Tryb nocny
Funkcja reguluje temperaturę w nocy w celu zwiększenia komfortu snu. Urządzenie obniża lub
podwyższa temperaturę powietrza o 1-2°C co 60 minut.

Ultracichy
Dzięki zastosowaniu unikalnej konstrukcji wewnętrznej, kultura pracy klimatyzatora wynosi min. 19
dB i jest tak cicha jak ludzki szept.


