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Seria klimatyzatorów ściennych RAC Hisense z funkcją doprowadzania świeżego powietrza i
wskaźnikiem stężenia CO2. Seria charakteryzuje się doskonałymi parametrami, wysoką
wydajnością oraz klasą energetyczną A+++/A+++. W trybie grzania może pracować przy
ekstremalnie niskich temperaturach otoczenia sięgających nawet -22°C.

  

      

W klimatyzatorach tej serii zastosowano generator Hi-Nano, który jest wysoko skuteczną
technologią oczyszczania powietrza w walce z SARS-CoV2. Oprócz jonizacji Hi-Nano,
klimatyzator posiada skutecznie oczyszczający powietrze filtr 4w1 składający się z Witaminy C,
Jonów Srebra, Katechiny i HEPA. Nowe jednostki na R32 oferowane są o mocach: QF25XW0E
- 2,6 kW oraz QF35XW0E - 3,5 kW.
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    Jednostki cechuje wysoka jakość wykonania i kultura pracy. Niskie zużycie energii wynika orazcicha praca wpływają na poczucie komfortu użytkowników. Wbudowany moduł WiFi AEH-W4B1na zdalne sterowanie pracą urządzenia pomocą smartfonu z dowolnego miejsca na świecie.Idealne rozwiązanie do instalacji w mieszkaniach, domach jednorodzinnych i niewielkichpowierzchniach biurowych. Model przystosowany do pracy w systemach multisplit.    Cechy standardowe:        -  Czynnik R32      -  Funkcja WiFi      -  Klasa energetyczna A+++/A+++ (chłodzenie/grzanie)      -  Pilot bezprzewodowy RTY3 z ekranem LCD      -  Funkcja oczyszczania powietrza - tryb jonizacji Hi-nano      -  Filtr 4 w 1: Witamina C, Jony Srebra, Katechina, HEPA      -  Filtr w zestawie - Aktywny Węgiel      -  Funkcja AI Smart      -  Funkcja Smart Voice Control      -  Ogrzewanie obudowy jednostki zewnętrznej      -  Funkcja inteligentnej kontroli warunków pomieszczenia - I feel      -  Tryb optymalnej pracy (SMART)      -  Tryb szybkiego chłodzenia i grzania (SUPER)      -  Tryb specjalny na noc/sen (SLEEP)      -  Tryb cichej pracy (SILENT)      -  Zestaw doprowadzający świeże powietrze      -  Funkcja karty hotelowej i opcjonalny sterownik przewodowy      -  Automatyczna żaluzja pozioma i pionowa      -  Programator czasowy 24-godzinny      
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    Cechy opcjonalne        -  Sterowanie kartą hotelową      -  Opcjonalny sterownik przewodowy YXE-C01U1(E) lub YXE-C02U1(E)      www.schiessl.pl  

 3 / 3


