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Klimatyzatory pokojowe AUX serii J-Smart i J-Smart ART zachwycają nie tylko oryginalną bryłą
dostępną w dwóch wariantach kolorystycznych bieli i czerni, ale również zaawansowaną
technologią oraz najbogatszym wachlarzem funkcji w swojej klasie. Linia dedykowana osobom
ceniącym połączenie wyszukanego stylu oraz funkcjonalności.
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Klimatyzacja to luksus, na który Cię stać
Kupując nowy, wymarzony dom, czy mieszkanie większość z nas dba o najdrobniejszy
szczegół wystroju wnętrz. Chcemy stworzyć wyjątkową przestrzeń, która nie tylko cieszy oko,
ale jest przede wszystkim funkcjonalna i komfortowa. W poszukiwaniu inspiracji przeglądamy
aranżacje, które pozwalają w łatwy sposób wyobrazić sobie konkretne zestawienia
kolorystyczne, faktury i wszystkie pozostałe aspekty wystroju wnętrz. Klimatyzator  to jeden z
elementów, którego wybór dla wielu użytkowników stanowi nie lada wyzwanie i spędza sen z
powiek. Często kojarzony z nieestetyczną bryłą przytwierdzoną do ściany może zburzyć wizję
idealnie zaprojektowanego pomieszczenia. Możemy śmiało powiedzieć,  że taki obraz
klimatyzacji powoli przechodzi do historii. Klimatyzacja mieszkaniowa staje się standardem, a
paleta oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych jest naprawdę imponująca.
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Marka AUX w dziedzinie klimatyzacji nie uznaje kompromisów.
Grupa AUX, działająca na rynku od 1986 roku, jest jednym z czołowych producentów
inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego, w tym głównie klimatyzatorów. Grupa
posiada 7 nowoczesnych baz produkcyjnych oraz 5 centrów badawczo-rozwojowych na całym
świecie. Urządzenia marki AUX dostępne są w ponad 100 krajach. Dzięki ciągłym inwestycjom
w badania i rozwój, marka AUX oferuje konkurencyjne, zaawansowane technologicznie, ale
przede wszystkim atrakcyjne stylistycznie urządzenia, spełniające najwyższe standardy jakości i
europejskie wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

  

  

  

Bogate wnętrze i ciekawa powierzchowność J-Smart – połączenie doskonałe!
Klimatyzatory pokojowe AUX serii J-Smart i J-Smart ART zachwycają nie tylko oryginalną bryłą
dostępną w dwóch wariantach kolorystycznych bieli i czerni, ale również zaawansowaną
technologią oraz najbogatszym wachlarzem funkcji w swojej klasie. Linia dedykowana osobom
ceniącym połączenie wyszukanego stylu oraz funkcjonalności. Zachwycające, wyrafinowane
wzornictwo na światowym poziomie. Klimatyzatory AUX J-Smart zostały wyróżnione prestiżową
nagrodą iF DESIGN AWARD w 2019 roku. Nagrody iF DESIGN AWARD uznawane są na
arenie międzynarodowej za synonim doskonałego wzornictwa.

  

  

  

Biały mat, czy lustrzana czerń – który najbardziej oddaje Twój styl?
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    -  Biały J-Smart  

  

Supernowoczesna, biała, matowa obudowa dodaje wnętrzom lekkości oraz stanowi „ciche tło”
dla subtelnej i zrównoważonej przestrzeni życia codziennego. Biała obudowa o prostej formie i
matowym wykończeniu dobrze wpisuje się w aktualne trendy w designie. Biel będzie idealnym
wyborem dla osób, ceniących elegancję w połączeniu z prostotą. Minimalistyczne wnętrza
przywodzą na myśl nie tylko spokój i poczucie wolnej przestrzeni, ale także czystość formy.
Minimalizm staje się coraz bardziej popularnym trendem.
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    -  Czarny J-Smart ART  

  

Czarna obudowa i niebanalna stylistyka. Połączenie matowego korpusu z czarną lustrzaną
powierzchnią przedniego panelu spełni oczekiwania i trafi w gust nawet najbardziej
wymagających użytkowników. Klimatyzatory J-Smart Art zachwycają wyrafinowanym,
nowoczesnym designem. Smukła, elegancka obudowa w kolorze czarnym doskonale uzupełni
wystrój każdego wnętrza.
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  Bogactwo funkcji zamknięte w pięknej obudowie.Klimatyzatory AUX J-Smart – stylowa powierzchowność łączy się z bogatym wnętrzem.Zaprojektowane tak, aby zadbać o nasze zdrowie, wygodę, komfort oraz o środowiskonaturalne. Przedstawiamy najważniejsze cechy klimatyzatorów AUX.            -  Jonizator powietrza    Jedna z kluczowych funkcji wpływająca korzystnie na nasz nastrój, samopoczucie orazkoncentrację podczas pracy czy nauki. Jonizator wyrównuje poziom jonów dodatnich iujemnych w pomieszczeniu, dzięki czemu zapobiega rozwojowi wirusów, grzybów i bakterii.Ponadto neutralizuje alergeny oraz nieprzyjemne zapachy.            -  Filtr PM2,5    Według Światowej Organizacji Zdrowia długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonegoPM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Klimatyzatory J-Smart wyposażone zostaływ filtr PM2,5, który wyłapuje unoszące się w powietrzu drobne cząsteczki pyłów i usuwa 99,9%tych zanieczyszczeń, zapewniając czyste i zdrowe powietrze.            -  Filtr antybakteryjny    Niezastąpiony w walce z każdym rodzajem bakterii i chorobotwórczych drobnoustrojów, którezatrzymywane są na antybakteryjnej powłoce umieszczonej na powierzchni filtra. Dziękiznajdującym się tu bakteriobójczym substancjom, ich rozwój zostaje zahamowany.            -  Filtr o wysokiej gęstości    Klimatyzator wyposażony jest w filtr o zwiększonej gęstości, który skutecznie zatrzymujezanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, między innymi cząsteczki kurzu i pyłu.            -  Przyjazny dla środowiska czynnik R32 oraz wysoka efektywność energetyczna    Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki z zaawansowaną technologią inwerterową iekologicznego czynnika chłodniczego R32, klimatyzatory AUX osiągają najwyższe parametryefektywności energetycznej. Zapewniają niezawodną, efektywną pracę przy jednoczesnymniskim zużyciu energii. Urządzenia spełniają wszystkie wymagania Unii Europejskiej dotycząceenergooszczędności.            -  Tryb nocny    Automatyczna regulacja temperatury podczas snu. Klimatyzator podczas dwóch pierwszychgodzin pracy w trybie chłodzenia podnosi nastawioną temperaturę o 1°C na godzinę (w trybieogrzewania obniża temperaturę w tym samym tempie). Przez 5 następnych godzin utrzymujeosiągniętą temperaturę na stałym poziomie, po czym klimatyzator wyłącza się.            -  Funkcja „I FEEL”    Inteligentny odczyt temperatury „I FEEL” umożliwiający idealne dopasowanie temperatury dowarunków panujących w pomieszczeniu.            -  Tryb cichej pracy    Wyjątkowo cichy tryb pracy, w którym jednostka wewnętrzna klimatyzatora pracuje zezredukowanym poziomem ciśnienia akustycznego, zapewniając optymalne warunki bezzbędnego hałasu.            -  Tryb ogrzewania    Tryb ogrzewania umożliwia korzystanie z klimatyzatora przez cały rok, nawet w chłodniejszychmiesiącach. Dzięki pompie ciepła, urządzenie może ogrzewać powietrze w pomieszczeniu,będąc alternatywą dla tradycyjnych systemów grzewczych.            -  Tryb osuszania    W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu dooptymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak,aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi grzybów, pleśni ibakterii.            -  Sterowanie klimatyzatorem z każdego miejsca na ziemi    Klimatyzatory serii J-Smart posiadają wbudowany w standardzie moduł WI-FI z programatoremtygodniowym.            -  Innowacyjna konstrukcja    Łatwy demontaż dolnej pokrywy obudowy ułatwia montaż i serwisowanie urządzenia, aopatentowany system sterowania nawiewem i ergonomiczny kształt żaluzji nawiewnychzapewnia optymalną dystrybucję powietrza w pomieszczeniu.    

  Wyjątkowa Popularność klimatyzatorów serii J-Smart polega na połączeniu doskonałegowzornictwa, przełomowej technologii inwerterowej z najbogatszym wachlarzem funkcji w swojejklasie. Ten model klimatyzatorów to jedna z najciekawszych propozycji w sezonie 2021.Klimatyzatory serii J-Smart znakomicie wpiszą się w stylistykę każdego pomieszczenia.    

 6 / 7



Klimatyzacja AUX – nowy wymiar jakości!
Wtorek, 02 Marzec 2021 21:02

    POBIERZ KATALOG

 7 / 7

https://www.wienkra.pl/wp-content/uploads/2020/10/aux-j-smart-flyer-WEB-2.pdf

