Beschikbaar als

Wind-Free™

Wind-Free™ Ultra

Single split

2,5 kW

2,5 kW

(één binnenunit

3,5 kW

3,5 kW

op één buitenunit)

5,0 kW

wandmodel

Comfortabel koelen.
Zonder tochtgevoel.

6,5 kW

Free Joint Multi

2,0 kW

2,0 kW

(meerdere binnenunits

2,5 kW

2,5 kW

op één buitenunit)

3,5 kW

3,5 kW

Ambrava is exclusief distributeur van Samsung Klimaatbeheersing in de Benelux.

5,0 kW

Wind-Free™

6,5 kW
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Geluidsniveau van slechts 19 tot 26 dB in stiltemodus

Uw installateur:

Energielabel A++ bij koelen
Energielabel A bij verwarmen

Wind-Free™ Ultra

Geluidsniveau van slechts 16 dB in stiltemodus
Energielabel A++ bij koelen
Energielabel A++ bij verwarmen
Inclusief SPi Ionisator / Virus Doctor
Geavanceerd PM2.5 filter
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samengesteld. Desondanks kunnen specificaties of afbeeldingen afwijken.

Snelle en
efficiënte koeling
Wind-Free heeft geoptimaliseerde uitblaaslinialen
die zorgen voor een brede luchtworp, waardoor meer
lucht verplaatst kan worden en waardoor de ruimte
sneller gekoeld wordt. De brede en geoptimaliseerde
linialen maken ook een betere luchtcirculatie
mogelijk, waarbij iedere hoek van de ruimte gekoeld
wordt. Met de Fast Cooling modus komt de ruimte
nog sneller op de gewenste temperatuur.

Optimaal comfort
Met hun krachtige en uiterst energiezuinige werking, verkregen
door het toepassen van de modernste technologieën, voorzien de
Samsung Wind-Free wandmodellen u van optimaal comfort. Het
wandmodel kan naast koelen namelijk ook verwarmen.

Wind-Free™ koeling
Met geavanceerde technologieën zoals Wind-Free koeling, zijn
Samsung airconditioners revolutionair.
Wind-Free technologie maakt gebruik van duizenden microgaatjes
in het frontpaneel om de lucht geleidelijk door te verspreiden,
zonder het gevoel van tocht. Als de ingestelde temperatuur is
bereikt met de Fast Cooling modus, wordt het uitblaasliniaal
automatisch gesloten. De unit blijft daarna langzaam lucht
uitblazen door de duizenden microgaatjes, wat ervoor zorgt dat
de ruimte comfortabel en koel blijft. Het koelen met lucht op lage
snelheid zorgt ook voor een lager geluidsniveau.

Driehoek ontwerp
De Samsung Wind-Free wandmodellen zijn met hun unieke en
stijlvolle design een meerwaarde in ieder interieur. Het Wind-Free
wandmodel is ontworpen in een driehoekmodel. Door dit ontwerp
vindt er een betere luchtverdeling plaats dan bij een rechthoekig
wandmodel en is een groter filter mogelijk voor het zuiveren van
lucht.

