Ползи
Daikin Residential Controller
Управлявайте Вклимата във вашия дом от
всяко място чрез смартфон или таблет.

2-зонов сензор за регистриране на
движение
Въздушният поток се насочва към зона,
различна от тази, в която се намира
лицето в момента. Ако не се регистрира
наличие на хора, тялото автоматично ще
превключи към настройката с по-висока
енергийна ефективност.

Премахване на алергени със сребро и
въздухопречиствателен филтър
Улавя алергени като полени, за да осигури
постоянно подаване на чист въздух.

Комфортен режим
Гарантира предотвратяване на силни
въздушни течения, като не позволява
вдухване на топъл или студен въздух
право към тялото.

Икономичен режим
Намалява консумацията на
електроенергия, за да могат да се
използват други уреди, нуждаещи се от поголям разход на електроенергия. С тази
функция също се пести енергия.

Пестене на енергия в режим изчакване
Намалява консумацията на ток с около
80% при работа в изчаквателен режим.

Нощен режим на работа
Пести енергия чрез предотвратяване на
преохлаждането или прекаленото
затопляне през нощта.

3-измерен въздушен поток
Съчетава автоматичното вертикално и
хоризонтално въртене на жалузите за
циркулация на потока от студен или топъл
въздух до самите ъгли дори на големи
помещения.

Режим на висока мощност
Може да служи за ускорено охлаждане или
отопление; след изключване на режима на
висока мощност, тялото отново заработва
на предварително зададения режим.

Безшумна работа на вътрешното тяло
бутон “Безшумно” на пулта за
дистанционно управление намалява шума
от работещото външно / вътрешно тяло до
3dB(A).

Безшумна работа на външното тяло
Бутон “Безшумно” на пулта за
дистанционно управление намалява шума
при работа на външното тяло с 3dB(A) за
осигуряване на тиха среда за околните.

Обезмирисяващ филтър с титанов
апатит
Разгражда неприятни миризми, например
от тютюн и домашни любимци

Суха програма
Дава възможност да се намали степента
на влажност, без да се променя
температурата в помещението.

Flash Streamer
Като използва електрони, за да предизвика
химически реакции с частиците във
въздуха, Flash Streamer унищожава
алергени като полени и гъбични алергени
и премахва натрапчивите миризми, за да
осигури по-здравословен и по-чист въздух

Автоматично рестартиране
След спиране на захранването машината
се рестартира автоматично с
първоначалните си настройки.

Практически безшумно:
Практически безшумно: уредът работи
толкова тихо, че почти забравяте за него.

Седмичен таймер
Може да бъде настроен за включване на
охлаждане или отопление за деня или за
седмицата.

Степени на оборотите на вентилатора (5
степени)
Позволява да се изберат дадени обороти
на вентилатора.

Автоматично хоризонтално въртене на
жалузите
Възможност за избор на автоматично
хоризонтално въртене на жалузите за
въздуха за получаване на равномерен
въздушен поток и разпределение на
температурата.

Въздушен филтър
Отстранява праха във въздуха за
осигуряване на постоянен приток на чист
въздух.

