
ZAPROJEKTOWANY DLA WIELOWY-

MIAROWEGO KOMFORTU

Mierzący zaledwie 189 mm szerokości 

sprzęt mieści w sobie szereg najnowszych 

technologii, jednak zachwyca przede 

wszystkim swoim minimalistycznym wyglą-

dem. Urządzenie zostało zaprojektowane 

tak, aby z łatwością wpisało się w każde 

wnętrze. Dostępny w trzech wersjach kolo-

rystycznych (biały, srebrny i w ciemnym 

kolorze egzotycznego drewna) model 

o opływowym kształcie, zapewnia dys-

kretny wygląd i oszczędność przestrzeni. 

Innowacyjna forma jednostki została 

doceniona przez rynek i nagrodzona tytu-

łem Good Design Award 2017 w Japonii. 

Nagroda przyznana została również za 

osiągnięcie najwyższych standardów 

w komforcie i efektywności energetycznej 

w sektorze HVAC-R. Czy tak małe wymiary 

urządzenia mogą zagwarantować maksi-

mum osiągów? 

RÓWNOWAGA ESTETYKI 

Z FUNKCJONALNOŚCIĄ

Ta jednostka udowadnia, że nawet tak 

kompaktowy model może sprostać ocze-

kiwaniom rynku. Zawarte w urządzeniu 

inteligentne technologie dbają o zapew-

nienie najwyższego komfortu pod każdym 

ZAPROJEKTOWANA

Stylowa jednostka naścienna

TEKST I ZDJĘCIA  DAIKIN  

WWW.DAIKIN.PL

Funkcjonalność urzą-
dzeń w XXI wieku zeszła 
na drugi plan. Pragniemy 
otaczać się przedmio-
tami, które poza nieza-
wodną pracą, są także 
reprezentatywne, pasują 
do naszego stylu i cha-
rakteru, a obcowanie 
z nimi to przyjemność. 
Codziennością stały 
się płaskie telefony czy 
telewizory, ale co z urzą-
dzeniami takimi jak 
klimatyzatory? Najlepsi 
producenci wychodzą 
naprzeciw wymaganiom 
nowoczesnego czło-
wieka i prezentują stale 
ulepszane innowacje, 
jak na przykład naj-
mniejszą na rynku jed-
nostkę klimatyzacyjną 
typu split.

DLA KOMFORTU

względem. Specjalnie zaprojektowane 

klapy oraz Efekt Coandy, czyli system opty-

malizujący przepływ powietrza, pozwalają 

na lepszy rozkład temperatury w całym 

pomieszczeniu. Dzięki dokładnemu czuj-

nikowi matrycowemu, wentylator rozpro-

wadza powietrze równomiernie na całym 

obszarze, eliminując przeciągi, a przy tym 

wykrywając także obecność człowieka. 

To przydatna funkcja, szczególnie jeśli 

nie lubimy bezpośrednich nawiewów 

i efektów ubocznych z tym związanych, 

takich jak przeziębienie czy ból głowy. 

W tym przypadku zadbano także o jakość 

powietrza i zastosowano w urządzeniu 

system usuwający cząstki, alergeny i zapa-

chy. Jednostka łączy więc w sobie funkcję 

klimatyzatora i oczyszczacza powietrza 

w jednym. Urządzenie posiada także 

funkcję grzania, która będzie oszczędnym 

sposobem podwyższenia temperatury 

w pomieszczeniu, szczególnie w okresach 

przejściowych. Nowo zaprojektowany 

wentylator zapewnia najwyższą wydajność 

energetyczną klasy A+++ i pracę cichą jak 

szept (19-21 dBA). 

wentylacja
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GAMA STYLOWYCH ZALET

Opcja zachwyca nie tylko wizualnie, 

a ilość nowoczesnych rozwiązań zawartych 

w tak małym urządzeniu robi wrażenie. Aby 

jeszcze bardziej ułatwić życie codzienne, 

model można sterować na dwa sposoby – 

tradycyjnie, łatwym w obsłudze pilotem na 

podczerwień, a także zdalnie – za pomocą 

aplikacji mobilnej. Intuicyjny interfejs i sze-

reg funkcji pozwalają nie tylko na ustawie-

nie odpowiedniego klimatu, ale także na 

tworzenie harmonogramów, czy monito-

rowanie zużycia energii. W tym przypadku 

również nie musimy się martwić – dzięki 

zastosowaniu czynnika R-32 urządzenie 

jest zarówno energooszczędne jak i eko-

logiczne. Czynnik chłodniczy R-32 pozwala 

obniżyć negatywny wpływ na środowisko 

o prawie 80%, przy uzyskaniu najwyższych 

klas energetycznych.

JAPOŃSKA DBAŁOŚĆ O KAŻDY 

SZCZEGÓŁ 

Nowoczesność i cicha praca to także 

domena agregatu zewnętrznego, w jaki 

wyposażona została jednostka. Niemalże 

niesłyszalne działanie (46 dBA) jest szcze-

gólnie ważne w przypadku montażu urzą-

dzenia w bloku bądź w bliskim otoczeniu 

zabudowy. Rynek oferuje więc sprzęt 

nowoczesny pod każdym względem. 

Zakup klimatyzatora to inwestycja nie 

na kilka, a na kilkanaście lat. Aby cieszyć się 

niezakłóconą pracą i świeżym, zdrowym 

oraz czystym powietrzem, warto sięgnąć 

po nowoczesne i komfortowe rozwiązania. 

Klimatyzator łączący tak wiele zalet w swo-

ich niewielkich wymiarach jest prawdziwą 

innowacją na miarę XXI wieku. ♦

MIERZĄCY ZALEDWIE 189 
MM SZEROKOŚCI SPRZĘT 
MIEŚCI W SOBIE SZEREG 
NAJNOWSZYCH TECHNOLOGII, 
JEDNAK ZACHWYCA 
PRZEDE WSZYSTKIM SWOIM 
MINIMALISTYCZNYM WYGLĄDEM. 
URZĄDZENIE ZOSTAŁO 
ZAPROJEKTOWANE TAK, ABY 
Z ŁATWOŚCIĄ WPISAŁO SIĘ 
W KAŻDE WNĘTRZE. DOSTĘPNY 
W TRZECH WERSJACH 
KOLORYSTYCZNYCH MODEL 
O OPŁYWOWYM KSZTAŁCIE, 
ZAPEWNIA DYSKRETNY WYGLĄD 
I OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI.
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