AR09RXWXCWKNEU
AR09RXWXCWKXEU

AR12RXWXCWKNEU
AR12RXWXCWKXEU

Kapacitet (køling, kW)

2,75

3,5

Kapacitet (varme, kW)

3,2

3,5

Modelkode

Energieffektivitet
SEER (W/W, energimærke)

6,4

6,1

SCOP (W/W, energimærke)

3,8

3,8

SEER-energieffektivitetsklasse for køling (bedømmelse)

A++

A++

A

A

SCOP-energieffektivitetsklasse for opvarmning i 'gnsntl.' varmesæson

Støjniveau
Lydeffektniveau (indendørs, køling, dBA)
Støjniveau (indendørs, maksimum/minimum, dBA)

54

59

19/37

19/40

Lydeffektniveau (udendørs, køling, dBA)

63

65

Støjniveau (udendørs, maksimum/minimum, dBA)

46

48

Nettomål (indendørs, BxHxD mm)

828x267x265

828x267x265

Nettomål (udendørs BxHxD mm)

660x475x242

660x475x242

Vægt (indendørs, kg)

9,4

9,4

Vægt (udendørs, kg)

22,8

22,8

Kølemiddel (type)

R32

R32

Komfortable køling
uden trækgener
Med Samsung Wind-FreeTM kan du endelig få en kølig temperatur
uden at opleve ubehagelige trækgener. Når klimaanlægget sættes
i Wind-FreeTM mode, bliver kold luft tvunget ud igennem 21.000
små huller i frontpanelet.

Wind-FreeTM

Denne funktion gør netop at Samsung Wind-FreeTM unik på markedet
og er derfor perfekt til både kontoret eller soveværelset,
hvor man vil opnå optimal køling uden trækgener.

Luftgennemstrømning
Wind-FreeTM køling

Ja

Ja

Styring af luftretning (op/ned)

Automatisk

Automatisk

Styring af luftretning (venstre/højre)

Automatisk

Automatisk

Ja

Ja

Ionisator

Nej

Nej

Allergy Care (Beskyttelse mod allergener)

Ja

Ja

Antibakteriel

Ja

Ja

Auto Clean (selvrensende)

Ja

Ja

Easy Filter Plus

Ja

Ja

Smart Things Wi-Fi

Ja

Ja

Indikator for rengøring af filter

Ja

Ja

Indendørstemperatur display

Ja

Ja

Display On/Off

Ja

Ja

Bip On/Off

Ja

Ja

Automatisk omskiftning

Ja

Ja

Automatisk genstart

Ja

Ja

2-trinskøling
Fast Cool (Hurtigkøling)

Ja

Ja

Ja

Ja

Comfort Cool (Komfortkøling)

Ja

Ja

Good Sleep (God søvn)

Ja

Ja

Affugtning

Ja

Ja

Blæsermode

Ja

Ja

Stille

Ja

Ja

Automatisk fanehastighed

Vælg mellem

Luftrensning

Bekvemmelighed

Wind-FreeTM 09

Wind-FreeTM 12

Officiel Dansk Distributør:

19 dB

Driftsmode

Åderupvej 65-67 · 4700 Næstved · Tlf. 55 77 60 90 · www. danskklimacenter.dk

Farvel til træk

Luftrens Plus
Samsung Wind-FreeTM har indbygget filter, som reducere
partikler og allergener i indendørsluften og sikrer dig det mest
optimale indeklima. Dertil reduceres bakterier og virus via
ionisering i det indbygget UV filter.

Triangulært design
Samsung Wind-FreeTM er designet fra bunden til at være
uovertruffet effektiv. Dens unikke design har et bredere
indtag, så mere luft kan trækkes ind. Den forbedrede
bredde og vinkel på dens udblæsning, de ekstra v-blade
samt en større blæser sikrer komfortabel luft i alle
rummets hjørner. Vinklen på udblæsningen adskiller
sig fra mere konventionelle modeller og muliggør en
længere luftstrøm.

R32

KØLEMIDDEL

Kølemiddel
R32
Kølemidler er en væsentlig bestanddel i
klimaanlæg. Derfor er det meget vigtigt
at vælge kølemidler, der har en lav
miljøbelastning. Samsung præsenterer
en ny æra indenfor klimaanlæg med
R32-kølemidlet, der er mere miljøvenligt
end dets forgænger R410A.

refrigerant - R32

Ultimativ ydeevne
WIND-FREETM

SMARTHOME WIFI

DIGITAL INVERTER

2 ÅRS GARANTI

YDEEVNE

STØJNIVEAU

TRIANGULÆRT DESIGN

LUFTRENSNING PLUS

Indedelen er perforeret med 21.000 små
huller som sikre en diffus køling uden
trækgener.

Lavere energiomkostninger takket være
energibesparende drift. Energiklasse A+.

Wind-Free™- køling
Med avancerede køleteknologier såsom Wind-Free™ køling
er Samsungs klimaanlæg enestående og revolutionerende.
Wind-Free™-teknologien benytter tusindvis af små mikrohuller på forsiden af klimaanlægget til at sprede frisk luft
uden nogen form for ubehageligt, koldt træk. Det rolige og
kølige miljø, der skabes af mikro-hullerne, kaldes stille luft.
Når den indstillede temperatur er nået i Fast Cooling-mode,
lukker vingerne automatisk. Enheden fortsætter derefter
sagte med at sprede frisk luft, hvilket opretholder et
minimalt støjniveau, mens den selvregulerer og skaber en
atmosfære, der er komfortabel og kølig – uden at du
kommer til at fryse.

Smart Wi-Fi styring
Med Smart Home kan du nemt styre din Samsung
Wind-FreeTM varmepumpe via din smartphone eller
tablet, uanset om du er hjemme eller ude.
Du kan også tjekke dit energiforbrug i appen på din smartphone.
Der medfølger også en brugervenlig trådløs fjernbetjening.

-15°C

Pålidelig varmekilde ned til -15 °C.

Dens unikke triangulære design har
et bredere indtag, så mere luft kan
trækkes ind. Opvarmer hurtigere og
bredere.

WifiOvervåg og fjernstyr temperaturen med en
app på den smartphone eller tablet.*

Samsungs varmepumper tilbydes altid med
minimum 2 års produktgaranti.

Ekstremt stille - 17 dB.

Reducerer bakterier og virus i
indendørsluften ved hjælp af ionisering.

