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KLIMATIZACE SUPER SLIM INVERTER

Každý klimatizační systém exkluzivního 
sortimentu společnosti Whirlpool je určený 
na zlepšení atmosféry u Vás doma v každém 
smyslu. Nástěnné splitové systémy i 
přenosné modely regulují teplotu, vlhkost a 
kvalitu vzduchu s cílem vytvořit příjemné, 
zdravé podmínky a jsou vítaným doplňkem 
každé místnosti. Klimatizace Whirlpool s 
hladkými liniemi a přitažlivým moderním 
designem přicházejí s rozmanitými,
působivými estetickými prvky, které splynou s 
designem Vašeho osobního interiéru.

ŠTÍHLÁ, TICHÁ INTELIGENCE
Nová klimatizace Super Slim 
Inverter se 6. smyslem využívá 
inovativní inverterovou technologii 
pro zajištění velmi přesné regulace 

teploty a nízké spotřeby energie1 v 
mimořádně štíhlém designu. Navíc je to 
nejtišší klimatizace ve své kategorii na trhu2. 
Technologie 6. smysl automaticky zvolí 
ideální funkci chlazení, ohřevu, odvlhčování 
nebo jen samotné ventilace. A v případě 
jakýchkoliv úprav si systém Vaše nastavení 
bude pamatovat při následujícím zapnutí.

NAVRŽENO PRO VŠECHNY 
VAŠE POTŘEBY
Klimatizace Whirlpool se 6. smyslem nabízejí 
kromě vysoké energetické účinnosti a nízké 
hlučnosti také maximálně jednoduché 
používání díky jednoduché volbě programů a 
ovládání všech hlavních funkcí jediným 
dotykem.
Pokud si zvolíte funkci 6. smysl, klimatizace 
automaticky nastaví teplotu a rychlost 
ventilátoru pro optimalizaci Vašeho pohodlí 
na základě skutečné teploty v místnosti.
A se třemi různými režimy spánku – 
normálním, se 6. smyslem a přizpůsobitelným  
si můžete vytvořit vlastní ideální sekvenci 
nastavení teploty a proudění vzduchu, abyste 
si zajistili perfektní podmínky pro spánek.

ČIRÉ POTĚŠENÍ 
Z ČERSTVÉHO VZDUCHU
Každý systém zaručuje vynikající úroveň 
čištění vzduchu díky výběru pokrokových 
vzduchových filtrů. Čtyřstupňový filtrační 
systém na některých modelech představuje 
kombinovanou sílu stříbrných ionizačních 
filtrů, katechinových filtrů, filtrů proti 

roztočům a bakteriím a mimořádně hustých 
prachových filtrů, zatímco v jiných se používají 
HEPA filtry, uhlíkové a fotokatalytické filtry. 
Generátor studené plazmy na špičkových 
modelech ještě víc zlepšuje kvalitu ovzduší 
neutralizací vzduchem přenášených virů, 
bakterií a alergenů. Funkce AutoClean dále 
zlepšuje kvalitu ovzduší snižováním vlhkosti, 
která se usazuje v klimatizaci, čímž zabraňuje 
růstu bakterií nebo plísní v systému.

SVĚŽÍ INOVACE 
PRO ZELENOU GENERACI
Klimatizace zařazené v sortimentu spotřebičů 
Whirlpool Green Generation zaručují nejvyšší 
výkonnost a úspory energie ve své třídě.

1 Energetická třída A – 18 % na 12k, A – 37 % na 9k + 1 W
2 20 dBA na vnitřní jednotce štíhlé klimatizace s hloubkou 159 mm.

SUPER SLIM INVERTER: 
KOMFORT TICHÉHO VÁNKU
SUPER SLIM INVERTER ELEGANTNĚ A TIŠE POZVEDNE PROSTŘEDÍ 
VAŠEHO DOMOVA TAK, JAKO ŽÁDNÁ JINÁ KLIMATIZACE.
VYTVOŘÍ PERFEKTNÍ PODMÍNKY A ZÁROVEŇ VÁM UŠETŘÍ ENERGII.
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KLIMATIZACE SUPER SLIM INVERTER

Nový Super Slim Whirlpool 
se 6. smyslem™ je nejtišší klimatizace ve své 
kategorii na trhu  – dostatečně tichá, aby Vás 
nerušila při spánku. Její inovativní 
inverterová technologie zároveň nabízí 
nadprůměrnou úroveň pohodlí, jelikož 
poskytuje velmi přesnou regulaci teploty a 
stejně tak i vysokou energetickou účinnost. 
Tohle všechno je zabalené do atraktivního, 
mimořádně štíhlého designu: skutečná 
hloubka je jen 159 mm.
TECHNOLOGIE 6. SMYSLU: 
ZÁVAN ČERSTVÉHO VZDUCHU
Nízkou hlučnost a spotřebu energie 
doplňuje bezkonkurenční výkonnost a 
jednoduchost používání. S inteligentní  
funkcí 6. smysl zjistí Super Slim Inverter 
teplotu vzduchu v místnosti a automaticky 
zvolí ideální funkci chlazení, ohřevu, 
odvlhčování nebo jen samotnou ventilaci, 
nastaví teplotu a vybere jednu ze 7 různych 
rychlostí ventilace, aby Vám zajistil 
optimální pohodlí. A v případě jakýchkoliv 
úprav si systém Vaše nastavení bude 
pamatovat při následujícím zapnutí.

PŘIZPŮSOBUJE SE VAŠEMU 
SPÁNKU 
Se třemi různými spánkovými režimy, ze 
kterých si lze vybrat – normální, 6. smysl a 
přizpůsobitelný režim – si můžete zvolit 
teplotu a nastavit proudění vzduchu tak, aby 
vyhovovalo Vaší osobní spánkové křivce a 
zajistilo dokonalé podmínky během spánku.

VYTVOŘENÍ ZDRAVÉHO 
PROSTŘEDÍ
Třístupňový filtrační systém zabezpečuje 
zcela komfortní ovzduší a zaručuje 
vynikající výkonnost díky kombinované síle 
stříbrných ionizačních filtrů, 
katechinových filtrů a filtrů proti 
roztočům a bakteriím. Generátor 
studené plazmy ještě více zlepšuje kvalitu 
ovzduší neutralizací vzduchem 
přenášených virů, bakterií a alergenů.

UDRŽUJE DOMOV BĚHEM 
ZIMY V BEZPEČÍ
Funkce AntiFreeze, ideální pro zimní 
měsíce, udržuje během Vaší nepřítomnosti 
uvnitř teplotu 8°C, čímž zabezpečuje, že 
trubky ve stěnách nezamrznou a Váš 
domov se po návratu rychleji ohřeje.

VYPÍNÁNÍ S CÍLEM UŠETŘIT 
ENERGII
V pohotovostním režimu spotřebuje Super 
Slim Inverter jen 1W energie: o 66 % méně 
než tradiční výrobky. Můžete však zajít 
ještě dál: režim Display Off znamená 
nulovou spotřebu jakékoliv energie a 
žadné rušení svítícím displejem v noci.

USPOKOJOVÁNÍ TUŽEB 
GREEN GENERATION
Super Slim Inverter, který je součástí 
sortimentu Whirlpool Green Generation, 
zaručuje nejvyšší výkonnost a úspory 
energie ve své třídě.

2 20 dBA na vnitřní jednotce štíhlé klimatizace s hloubkou 159 mm. 
1 Energetická třída A – 18 % na 12k, A – 37 % na 9k + 1 W

Porovnání úrovně hluku klimatizací typu „Super Slim“ Inverter Whirlpool.

SUPERŠTÍHLÝ DESIGN, SUPERTICHÝ VÝKON
• Nejtišší klimatizace na trhu1.

• Velmi vysoká energetická účinnost2.

• Přesná regulace teploty s mimořádně štíhlým designem.

ace

í  

hovní ruch
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KLIMATIZACE SAIL DESIGN

SAIL DESIGN:
ÚPLNÁ KONTROLA, ÚPLNÝ KOMFORT
SORTIMENT KLIMATIZACÍ WHIRLPOOL SAIL DESIGN KOMBINUJE 
PŘESNOU REGULACI TEPLOTY S NÍZKOU SPOTŘEBOU 
A NÍZKOU HLUČNOSTÍ.

Elegantní design klimatizací Whirlpool 
Sail Design je přitažlivým, nenápadným 
doplňkem každé moderní domácnosti. Jejich 
štíhlý design, dostupný ve stylové stříbrné 
nebo globální bílé barvě, zahrnuje 
pokrokový bílý LED displej a chromované 
lemy. Tyto ultramoderní klimatizace udržují 
uvnitř příjemné, zdravé ovzduší. Jelikož jsou 
vybavené pokrokovou technologií 
DC inverteru, zaručují přesnou regulaci 
teploty a nízké úrovně hluku. Rovněž jsou

vysoce energeticky efektivní, šetří peníze 
a pomáhají chránit životní prostředí. 

Energetický rating A – 20 % 
Modely A+ nabízejí 20 % úsporu energie v 
porovnání se spotřebiči třídy A díky 
technologii DC inverteru a 1 W 
pohotovostnímu režimu.

MOŽNOSTI ENERGETICKÉ ÚSPORY
V pohotovostním režimu spotřebuje Sail 
Inverter jen 1 W energie: o 66 % méně než 
tradiční výrobky. Inverter i rozsahy vypínání/
zapínání mají režim vypnutého displeje, což 
znamená absolutně nulovou spotřebu 
energie a žádné rušení svítícím displejem 
v noci. Mají také program Eco/Power Save, 
který optimalizuje spotřebu energie při 
dosahování požadované teploty v místnosti.

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ
Špičkové modely mají generátor studené 
plazmy, který udržuje u Vás doma zdravé 
prostředí neutralizací vzduchem 
přenášených virů, bakterií a alergenů, 
zatímco třístupňový filtrační systém 
zabezpečuje další úroveň filtrace a čištění 
vzduchu pomocí doplňkových stříbrných 
ionizačních filtrů, katechinových filtrů a 
filtrů proti roztočům a bakteriím. Běžné 
modely jsou vybavené aktivním uhlíkovým 
a biologickým antibakteriálním filtrem.

SAMOČISTÍCÍ SYSTÉM
Po vypnutí běží ventilátor ještě po dobu 
10 minut, aby se odstranila vlhkost, a 
funkce AutoClean udržuje systém čistý a 
zabraňuje růstu bakterií a plísní.

POKROKOVÁ TECHNOLOGIE PRO ENERGETICKOU 
ÚČINNOST A ČIŠTĚNÍ VZDUCHU
• Účinná inverterová technologie zabezpečuje přesnou regulaci teploty

a nízkou spotřebu energie.

• Generátor studené plazmy a třístupňový filtrační systém zajišťují 
optimální kvalitu ovzduší.

• Funkce AutoClean zabraňuje růstu bakterií a plísní v systému.
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KLIMATIZACE INVERTER

VŠECHNY VÝHODY INVERTEROVÉ TECHNOLOGIE
• Upravuje frekvenci kompresoru podle potřeby na vyšší energetickou účinnost.

• Urychluje počáteční ohřívání/chlazení na rychlejší dosažení požadované 
teploty.

• Minimalizuje teplotní výkyvy pro větší pohodlí.

VYTVOŘENÍ IDEÁLNÍHO 
PROSTŘEDÍ
Inverterová technologie zabezpečuje 
rychlé a pohodlné chlazení s úsporou 
energie.
• Turbo chlazení

Inverter má funkci Turbo podobnou
funkci JET u ostatních modelů, ale s vyšší 
rychlostí ventilátoru, čili s rychlejším 
ochlazením nebo zahřátím místnosti. 
Teplota v režimu chlazení je nastavená na 
18°C, zatímco v režimu ohřevu na 32°C. 
Režim TURBO se vypíná opětovným 
stisknutím tlačítka TURBO.

• Vyšší energetická účinnost
Technologie Inverter reguluje elektrickou 
frekvenci kompresoru podle zatížení 
chlazením a ohřevem místnosti. Pokud je 
třeba méně proudu, frekvence se sníží, 
čímž se zároveň sníží i spotřeba elektřiny. 
Úspory ve spotřebě energie mohou 
představovat až 30 % v porovnání s 
běžnou technologií.

• Rychlejší
Zvolené teploty dosáhnete rychleji než u 
běžných modelů. Počáteční 
vysokofrekvenční provoz zvýší kapacitu 
chlazení nebo ohřevu o 30 – 50 %, čímž se 
nastavené teploty dosáhne dvakrát 
rychleji než u běžných modelů.

• Přesnost a pohodlí
Jedinečná technologie Inverter řízení 
frekvence zaručuje minimální odchylky 
od nastavené teploty bez častého 
zapínání a vypínání jednotky. Teplotní 
výkyvy v místnosti se udržují v 
minimálním rozmezí +/-0,5°C, což 
zajišťuje vysokou úroveň pohodlí.

KONTROLA OVZDUŠÍ 
ŠESTÝM SMYSLEM

Funkce šestý smysl zjišťuje
teplotu v místnosti i venku 
a automaticky rozhoduje o ideální

   kombinaci řídících funkcí: chlazení, 
ohřev, odvlhčování nebo pouze ventilátor. 
Po každé úpravě si systém při dalším zapnutí 
pamatuje nastavení. Takže můžete v klidu
sedět a užívat si atmosféru.

ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VZDUCHU
Klimatizace Whirlpool jsou vybavené 
antibakteriálním filtrem, který zachycuje 
prach a vzduchem přenášené 
mikroorganismy. V závislosti na modelu je 
k dispozici jeden nebo dva doplňkové filtry: 
ty zachycují mikroskopické částice, 
odstraňují nepříjemné pachy a zlepšují 
kvalitu vzduchu. 

20 % ÚSPORA ENERGIE
Inverter řady Premium nabízí 20 % úsporu 
v porovnání s klimatizacemi třídy A, snižuje 
účet za energie a zabezpečuje domácí 
pohodlí.

INOVACE OKOLO VÁS
Klimatizační jednotky Whirlpool jsou pěkným 
doplňkem každé místnosti. Jsou k dostání v 
různých designech s vysoce kvalitním bílým 
povrchem a snadno čitelnými LED displeji, 
vybavené celou řadou pohodlných funkcí.
• Dálkový ovladač je vybaven i funkcí hodiny 

ukazující reálný čas a podsvíceným 
displejem s tekutými krystaly.

• Funkce Round U využívá senzor 
dálkového ovládání na pravidelnou 
aktualizaci klimatizace podle teploty v 
bezprostředním okolí uživatele. 
Automaticky se nastaví tak, aby v tomto
místě byla ideální teplota.

• Teplota pohodlného probouzení se může 
ukázat jako příliš nízká nebo vysoká 
během spánku. Režim spánku zohledňuje
tyto přirozené odchylky, vybírá ideální 
mírné zvýšení nebo naopak snížení 
teploty pro dokonalé pohodlí v noci.

• Funkce JET: funkce rychlého chlazení, 
dostupná na všech split klimatizacích. 
Jednoduše se aktivuje tlačítkem Jet na 
dálkovém ovladači. Nastaví přístroj pro 
provoz s vysokou rychlostí ventilace a 
automaticky ochladí místnost na 18°C bez 
ohledu na předtím nastavenou teplotu.
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PŘENOSNÉ KLIMATIZACE

PŘENOSNÉ KLIMATIZACE: 
ZLEPŠENÍ OVZDUŠÍ KDYKOLIV A KDEKOLIV
PŘENOSNÁ KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ WHIRLPOOL JSOU MALÁ A SNADNO PŘENOSNÁ, 
A TAK MOHOU VNÉST ZÁVAN ČERSTVÉHO VZDUCHU DO KTERÉKOLIV MÍSTNOSTI 
VAŠEHO DOMOVA.

FUNKCE 6. SMYSL
Technologie 6.smysl reaguje jak na teplotu uvnitř místnosti, tak i na teplotu venku 
a automaticky rozhoduje o spuštění ideální funkce: chlazení, odvlhčování 
nebo pouze ventilace. 
Pokud provedete jakékoliv úpravy, systém si bude Vaše nastavení pamatovat při příštím
spuštění. 
Zbývá už jen se pohodlně usadit a vychutnávat příjemnou atmosféru. 

Ergonomický design přenosné řady 
klimatizací Whirlpool s pohodlnými 
držadly a čtyřmi koly maximálně 
usnadňuje jejich přesouvání z jedné 
místnosti do druhé. Každá klimatizační 
jednotka je vybavena jednoduchou 
instalační sadou, která umožňuje její 
usazení do většiny standardních 
vertikálních i horizontálních oken.

NAVRŽENA PRO ŽIVOT 
V POHYBU

Během doby, kdy klimatizaci nevyužíváte, 
společnost Whirlpool doporučuje po řádném 
vyčištění zařízení chránit speciálním krytem proti 
usazování prachu. 

KLIMATIZACE, KTERÁ VYHOVÍ
VAŠIM POŽADAVKŮM
Přenosné klimatizace Whirlpool Vám umožní 
vytvořit ideální prostředí v jakékoliv místnosti 
Vašeho domova kdykoliv si to budete přát. 
Nabízejí snadnou instalaci, provoz i přesun.
Mají optimální chladící účinnost a každá 
jednotka je vybavena uživatelsky přátelským 
dálkovým ovladačem. 

• Díky inteligentní technologii 
6.smysl se klimatizace 
snadno nastavují i používají.

• Inovativní funkce Round U automaticky 
upravuje teplotu pro Vaše pohodlí vždy, 
když vejdete do místnosti.

• 24hodinový časovač znamená, že 
spotřebič můžete nastavit tak, aby se 
zapínal a vypínal v časech, které Vám 
vyhovují.

TECHNOLOGIE 6. SMYSL
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TYPY FILTRŮ

ČIRÝ A ČISTÝ VZDUCH

DÍKY NEJNOVĚJŠÍ FILTRAČNÍ TECHNOLOGII VYTVÁŘEJÍ 
KLIMATIZACE WHIRLPOOL DOMA IDEÁLNÍ OVZDUŠÍ 
PRO DLOUHOLETÉ POHODLÍ A POHODU.

TŘÍSTUPŇOVÁ FILTRACE
Systém filtrace vzduchu a čištění vzduchu 
využívající kombinace 3 různých filtrů 
s doplňkovými funkcemi: stříbrný ionizační filtr, 
katechinový filtr a filtr proti roztočům a bakteriím:
•  stříbrný ionizační filtr zničí 99 % bakterií,
•  katechinový filtr odstraní kouř a nepříjemné

 pachy,
•

 roztoče.

ČTYŘSTUPŇOVÁ FILTRACE
Systém filtrace vzduchu a čištění vzduchu 
obsahuje spolu s kombinovaným filtrem 3 v 1 
ještě také mimořádně hustý prachový filtr.

KOMBINOVANÝ FILTR 5 v 1
Pět samostatných filtrů na čištění 
vzduchu procházejícího přes 
klimatizaci od bakterií a nepříjemných

pachů. Kombinovaný filtr 5 v 1 je kombinací 
5 různých filtrů (stříbrný ionizační, HEPA, 
katechinový, fotokatalytický a vitamin C filtr), 
které nabízejí doplňkové funkce:
–  stříbrný ionizační filtr důkladně ničí bakterie

(s účinností 99 %);
– HEPA filtr je velmi účinný proti prachu a 

mikroorganismům od velikosti 0,3 Fm;
– katechinový filtr odstraňuje kouř a nepříjemné

pachy;
– fotokatalytický filtr odstraňuje mikroby a

rozkládá pachy a VOC;
– a nakonec Vitamin C filtr vylučuje vitamín C,

chrání před ultrafialovým zářením, zadržuje 
aktivní kyslík a podporuje vytváření kolagenu.

PROTIPRACHOVÝ FILTR
Omyvatelný a opakovaně použitelný filtr na 
zachycování prachu.

STŘÍBRNÝ IONIZAČNÍ FILTR

 filtr proti roztočům a bakteriím účinně odstraňuje

Stříbrný ionizační filtr zabíjí bakterie nebo 
zabraňuje jejich činnosti ničením jejich vnitřní 
struktury a absorpcí buněčných prvků. Stříbro ve 
filtru aktivuje působením světla kyslík ve 
vzduchu, vytváří OH a aktivní O2+ a tímto silným 
oxidačním působením neustále, účinně a trvale 
ničí bakterie. Účinnost je vyšší než 99 %. 
Životnost je až 10 let.

HEPA FILTR 

Odstraňuje pyl, jemný prach a plicní bacily. 
HEPA znamená High Efficiency Particulate Air 
(vysoce účinný filtr na zachycování nejmenších 
částic) a je složený ze stovek jemných skelných 
vláken, které spolu tvoří jakýsi plisovaný papír, 
přes který může přecházet vzduch. Při přechodu 
vzduchu přes filtr se zachycují částice již o 
velikosti 0,3 mikronu. HEPA filtr je velmi účinný 
proti prachu a mikroorganismům – Ústav vědy o 
životním prostředí definoval až 99,97 % 
účinnost. HEPA filtr je nutné pravidelně čistit a 
jeho životnost je 5 – 6 let.

KATECHINOVÝ FILTR

Katechinové filtry mohou zabránit růstu bakterií 
a virů a odstranit kouř a nepříjemné pachy. 
Skládají se ze čtyř vrstev: katechinové vlákno, 
elektrostatické vlákno, aktivní uhlíkový filtr a 
nylonová síťovina.
Životnost filtru je přibližně 8 – 12 měsíců, po 
uplynutí této doby je třeba filtr vyměnit. 

VITAMIN C FILTR

Vitamin C filtr čas od času vydává vitamín C. Ten 
chrání před ultrafialovým zářením, zadržuje 
aktivní kyslík a podporuje vytváření kolagenu. 
Proto pomáhá udržovat pokožku krásnou a 
zdravě vypadající. Účinnost tohoto filtru je při 
nepřetržitém používání skoro 2 roky.

FOTOKATALYTICKÝ FILTR

Pohlcuje choroboplodné zárodky, mikroby a 
pachy. Systém fotokatalytického filtru obsahuje 
dvě klíčové složky: UV lampu a chemicky 
upravený filtr. Působením ultrafialového světla na 
chemikálii ve filtru se tato chemikálie stane 
vodivou. Díky tomuto chemickému procesu čistí 
fotokatalytický filtr vzduch od mikroorganismů 
včetně plísní, bakterií, spor a virů přenášených 
vzduchem. Tento filtr je schopen rozkládat i pachy 
a jeho deodorační schopnost se rovná schopnosti 
500 deodorantů s aktivním uhlíkem. Jeho účinek 
může trvat přibližně 3 – 5 měsíců v závislosti na 
používání jednotky.

AKTIVNÍ UHLÍKOVÝ FILTR
Účinně absorbuje kouř a prach. Aktivní uhlíkové 
filtry fungují na základě principu adsorpce, který 
je odlišný od absorpce, protože se jedná o 
fyzické přitahování a přilnutí molekul plynu 
nebo kapaliny (výparů) na pevný povrch. Povrch 
uhlíkového filtru s velkými póry absorbuje 
škodlivý plyn a pachy ze vzduchu, který prochází 
přes aktivní uhlík.. Filtr může zachytit již 0,3 
mikronu velké částice pylu, prachu, smogu, 
roztočů, cigaretového kouře, plísní a plísňových 
spor. Filtr se obvykle vyměňuje každé 4 měsíce v 
závislosti na míře znečištění ovzduší a frekvence 
používání spotřebiče.

ELEKTROSTATICKÝ FILTR
Osvěžuje vzduch. Elektrostatický filtr je vyroben 
z polypropylenu a polyuretanu, které při průchodu 
vzduchu přes filtr vytvářejí elektrický náboj. Tento 
náboj přitahuje vzduchem přenášené 0,3 mikronu 
velké částice a zachycuje je ve filtru. Filtr není 
potřeba měnit, protože jej lze vyčistit jemným 
mýdlem a vodou a opět použít.
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TECHNOLOGIE 6.SMYSL
Funkce 6. smysl zjišťuje teplotu v místnosti 
i venku a automaticky rozhoduje o ideální 
kombinaci řídících funkcí:

chlazení, ohřev, odvlhčování nebo ventilace. Po 
každé úpravě si systém při dalším zapnutí 
pamatuje předchozí nastavení.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Odvlhčování: klimatizace funguje 
jako vysoušeč, který odstraňuje 
vlhkost pouze z místnosti.

Chlazení: klimatizace ochlazuje 
prostředí.

Ohřev: klimatizace funguje
v režimu ohřevu.

Větrání: klimatizace pouze vyvětrá 
místnost bez chlazení.

POHOTOVOSTNÍ REŽIM SE SPOTŘEBOU 1W 
Inovativní, nízkoenergetická funkce 
pohotovostního režimu, která spotřebuje o 66 % 
méně energie než klimatizace bez této funkce.

AUTOMATICKÝ RESTART
Po výpadku proudu se provoz klimatizace 
automaticky obnoví, takže ji není  
potřeba znovu nastavovat.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ 
Systém Auto Clean odstraňuje spory, 
zlepšuje kvalitu vzduchu a snižuje 
spotřebu energie. V režimu chlazení 

a odvlhčování smývá voda z kondenzátoru prach 
a mastnotu, která se usazuje na výparníku. Když 
je jednotka vypnutá, samočistící systém se zapne 
na ohřev a udržuje jednotku suchou a čistou.

ČIŠTĚNÍ FILTRU
Některé split klimatizace mají velmi 
užitečnou funkci: na vnitřní jednotce 
je ikonka, která oznamuje, 

kdy je třeba vyčistit filtr.
Po vyčištění filtru jednoduše stisknete tlačítko 
reset na vnitřní jednotce za zadní stěnou a 
indikátor na monitoru filtru přestane blikat.

GENERÁTOR STUDENÉ PLAZMY 
Generátor studené plazmy (instalovaný 
ve vývodu vzduchu vnitřní jednotky) 
neutralizuje vzduchem přenášené viry,

bakterie a alergeny. Vytváří množství kladných a 
záporných iontů. Při generování kladných a 
záporných iontů, které se nepřetržitě spojují, 
dochází k exoelektrické reakci. 
Proud z exoelektrické reakce oxiduje nebo 
dezoxiduje bakterie a viry, které se takto ničí.

FUNKCE JET
Funkci rychlého chlazení můžete 
jednoduše aktivovat přímo tlačítkem 
na dálkovém ovladači. Přístroj 

se nastaví na provoz s vysokou rychlostí 
ventilátoru a automaticky ochladí místnost na 
18°C bez ohledu na předtím nastavenou teplotu.

FUNKCE ROUND U
Funkce Round U využívá senzor v 
dálkovém ovladači na pravidelnou 
aktualizaci klimatizace podle teploty 

v bezprostředním okolí uživatele. Automaticky 
se nastaví tak, aby v tomto místě byla ideální 
teplota.

FUNKCE SLEEP
Tato funkce automaticky reguluje 
rychlost proudění vzduchu a ideálně 
zvyšuje nebo snižuje teplotu podle toho, 

zda je v režimu chlazení nebo ohřevu. Tato teplota 
se udržuje 8 hodin a je určená na zabezpečení 
maximálního pohodlí během spánku. Teplota 
vnímaná jako příjemná, když jste vzhůru, se během 
spánku může zdát příliš nízká nebo příliš vysoká. 
Funkce Sleep zohledňuje tyto změny.

FUNKCE DIY: 
SPECIÁLNÍ FUNKCE SPÁNKU 
Whirlpool myslí i na individuální 
nároky. Tato funkce umožňuje nastavit

dobu provozu a vhodnou teplotu přiměřeně k 
jednotlivým cyklům spánku.

OTÁČENÍ
Pouhým stisknutím tlačítka se mřížka 
klimatizace začne vertikálně otáčet 
s cílem nastavit se na požadovaný 

směr proudění vzduchu, nebo se otáčení zastaví.

FUNKCE ČASOVAČE
Na split klimatizacích lze jednoduše 
nastavit funkci 24hodinového časovače 
pro dosažení příjemné teploty v místnosti 

v době, kdy přijdete domů. Časovač lze nastavit 
i na automatické vypínání, abyste si v noci užili 
nerušený spánek.

INDIKÁTOR PLNÉ NÁDOBY S VODOU 
Na přenosných klimatizacích Whirlpool je 
na displeji LED kontrolka, která oznamuje, 
kdy je potřeba vyprázdnit nádobu s vodou. 

Pokud se rozsvítí indikátor plné nádoby, provoz 
se zastaví.

ANTI FREEZE
Zatímco jste pryč, udržuje teplotu v 
místnosti na 8°C, čímž zajišťuje, že během 
zimní dovolené nezamrznou trubky 

a Váš domov se po návratu rychleji vyhřeje.

VYPÍNÁNÍ DISPLEJE
Pouhým stisknutím tlačítka 
na dálkovém ovladači lze displej 
na vnitřní jednotce vypnout a znovu 
zapnout. Vypnutý LED displej neruší 
Váš spánek a nespotřebovává energii.

REŽIM ECO 
Když je klimatizace nastavená na 
chlazení, tento speciální program 
zaručuje optimální úspory energie 

a zároveň zajišťuje příjemnou teplotu v místnosti.

SPÁNKOVÁ FUNKCE SE 6.SMYSLEM 
Tato funkce, využívající důmyslnou 
křivku spánku, neustále snímá změny 
pokojové teploty a podle nich upravuje

teplotu, čímž zabezpečuje dokonale klidný spánek. 
Jediným stisknutím tlačítka Vám v noci zajistí ničím 
nerušený spánek.

SPÁNEK PODLE VÁS
Každý má své návyky. Tato funkce umožňuje 
nastavit parametry času a teploty podle vlastní 
křivky spánku tak, aby vyhovovaly Vašim 
osobním specifikům.

REŽIM SUPER SILENT
Tato funkce nabízí nižší úroveň 
hlučnosti než je běžný hluk, 
ekvivalentní šumění listí stromů, 

a zajišťuje, že Vás v noci nebude nic rušit.

SUPER ŠTÍHLÝ INVERTER
Díky inverterové technologii poskytuje tato 
klimatizace velmi přesnou regulaci teploty 
s velmi vysokou energetickou účinností a nejnižší 
hlučností ve své kategorii, to všechno 
v mimořádně štíhlém designu. 
Hloubka klimatizační jednotky je pouhých 159 mm.

KLIMATIZACE - ZÁKLADNÍ FUNKCE
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VÝBĚR SPRÁVNÉ KLIMATIZACE 

JE VELMI DŮLEŽITÉ, ABY JEDNOTKA, 
KTEROU VYBERETE, MĚLA SPRÁVNÝ VÝKON 
VZHLEDEM K PROSTORU, KTERÝ JE POTŘEBA OCHLADIT. 

iš Pokud bude výkon příliš velký, klimatizace se bude často zapínat a vypínat a prostor se rychle ochladí. A naopak, pokud bude výkon příl 
malý, klimatizace poběží nepřetržitě a prostor se přesto náležitě neochladí. To má za následek vysokou spotřebu elektrické energie 
a nízkou efektivitu. 

Proto doporučujeme provést příslušná měření na určení správného výkonu klimatizace: 

1.rozměry místnosti   (délka x šířka x výška = objem)
2.  určení správného výkonu v BTU nebo kW

Odhad výkonu pro následující podmínky: 

1.  pokud je místnost velmi stinná (bez slunce), snižte výkon o 10%
2.  pokud je místnost velmi slunečná, zvyšte výkon o 10%
3. pokud se v místnosti budou zdržovat více než dvě

osoby, přidejte 600 BTU za každou osobu navíc
4.  pokud bude klimatizace používaná v kuchyni, zvyšte výkon o 4 000 BTU

DOPORUČUJEME, ABYSTE VÝBĚR SPRÁVNÉ KLIMATIZACE SVĚŘILI DO RUKOU PROFESIONÁLNÍ MONTÁŽNÍ 
FIRMY.

OBJEM (m3) kW/hod BTU/hod 

60 - 80 2,6 9 000

  80 - 120 3,5 12 000

120 - 150 5,3 18 000

150 - 200 6,7 23 000

200 - 250 7,3 25 000

350 - 500 12,8 43 600 
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TYPY KLIMATIZACÍ

Řada SUPER SILENT SLIM INVERTER s chladivem R410a 

komerční kód typ single/dual/triple BTU energetická třída 
(chlazení/ohřev)

AMD 054/1 split single 9k A++ / A+

AMD 055/1 split single 12k A++ / A+

Řada PREMIUM SAIL DESIGN INVERTER s chladivem R410a

komerční kód typ single/dual/triple BTU energetická třída 
(chlazení/ohřev)

AMD 354/1 split single 9k A+ / A

AMD 355/1 split single 12k A++ / A+

AMD 356/1 split single 18k A+ / A

Řada SAIL DESIGN INVERTER s chladivem R410a

komerční kód typ single/dual/triple BTU energetická třída 
(chlazení/ohřev)

AMD 066/1 split dual 9k+9k A+ / A

AMD 067/1 split dual 9k+12k A+ / A

Řada SAIL DESIGN INVERTER s chladivem R410a

komerční kód typ single/dual/triple BTU energetická třída 
(chlazení/ohřev)

AMD 068/1 split triple 9k+9k+12k A / A

Řada STANDARD SAIL DESIGN INVERTER s chladivem R410a

komerční kód typ single/dual/triple BTU energetická třída 
(chlazení/ohřev)

AMD 350/1 split single 9k A+ / A

AMD 351/1 split single 12k A++ / A+

AMD 352/1 split single 18k A+ / A
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TYPY KLIMATIZACÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přenosné klimatizace s chladivem R410a

komerční kód typ single/dual/triple BTU energetická třída 
(chlazení/ohřev)

AMD 091/1 přenosná – 9K A

AMD 092/2 přenosná – 12K A
AMD 093/1 přenosná – 12K A

Řada FANTASIA INVERTER s chladivem R410a

komerční kód typ BTU energetická třída 
(chlazení/ohřev)

AMD 024/1 9k A+ / A

AMD 025/1 12k

Přenosné klimatizace s chladivem R410a 

komerční kód typ single/dual/triple BTU energetická třída 
(chlazení/ohřev)

AMD 082/1 přenosná – 12K

DEO FLOWER
Osvěžovače vzduchu 
pro ventilátory 
a klimatizace. PRO KLIMATIZACE 

Čistící sprej Activ Fresh 
s novým složením 
účinně odstraňuje 
zápach z klimatizačního 
systému a zanechává 
svěží vůni cirkulující 
ve Vaší domácnosti.

OVLADAČ NA KLIMATIZACE 
Univerzální A/C dálkový ovladač ke 
klimatizacím vytvořený k pokrytí až 4000 
klimatizačních modelů snadno a pohodlně. 
Jednoduchá klávesnice s 9 funkcemi 
obsahuje jak základní funkce (hodiny, 
časovač zapnutí/vypnutí, režim, atd.), tak i 
pokročilé funkce jako např. "intelligent cool" 
a "intelligent heat". Jsou zapotřebí 2 AAA 
baterie (VM-4, R03), které se vkládají do 
příslušné přihrádky na baterie.

A ČISTIČE VZDUCHU 
Šetrný k životnímu 
prostředí, bez chlóru, 
zabraňuje alergiím na pyl, 
roztoče, prachové částice. 
Vložte do prostoru na 
přívod vzduchu.

model SAP kód EAN vůně

DFF100 480181700914 8015250043198 pomerančová

DFF200 480181700915 8015250043204 květ bavlníku

model SAP kód EAN

ACS500 484000000848 8015250254877

model SAP kód EAN

ACC001 484000000516 8015250149272

PRACHOVÝ FILTR PRO KLIMATIZACE

OSVĚŽOVAČ A 
ČISTICÍ SPREJ 

UNIVERZÁLNÍ DÁLKOVÝ 

model SAP kód EAN

AFI100 484000000132 8015250057683

Poskytuje vhodnou 
ochranu proti prachu a 
špíně pro Vaší přenosnou 
klimatizaci mimo její 
provoz.

model SAP kód EAN

ARC100 484000000131 8015250057676

KRYT NA PŘENOSNOU KLIMATIZACI 
(50 x 40 x 88 cm)

A

single/dual/triple

AMD 026/1

AMD 027/1

18k

24k

A++ / A

A++ / A

A+ / A

split

split

split

split

single

single

single

single

VŮNĚ DO KLIMATIZACE
Voňavé deodoranty 
do klimatizace.

model SAP kód EAN

484000000127ACF100 8015250055375

ACF200

ACF400

ACF300

484000000128

484000000129

484000000126

8015250055382

8015250055399

8015250055368

vůně

skořice

květinová

zelené jablko

vanilka
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MODEL AMD 054/1 AMD 055/1
Designová řada SUPER SILENT SLIM SUPER SILENT SLIM
Typ Split Split
Kategorie Inverter Inverter
Chlazení/Ohřev ano/ano ano/ano
Barva vnitřní jednotky bílá bílá

TECHNICKÉ INFORMACE
Kapacita BTU 9K 12K 
Kapacita chlazení W 2600 3500
Kapacita ohřevu W 2800 3800
Energetická účinnost - chlazení EER (W/W) 6,5 6,2
Energetická účinnost - ohřev COP (W/W) 4,0 4,0
Energetická třída - chlazení A++ A++
Energetická třída - ohřev A+ A+
Chladivo R 410a R 410a
Příkon - chlazení (W) 720 1090
Příkon - ohřev (W) 760 1170
Pojistka - chlazení (A) 3,30 5,00
Pojistka - ohřev (A) 3,60 5,30
Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA) 20 - 41 21 - 42
Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA) 51 52
Rozměry - vnější jednotka (ŠxVxH  -mm) 714x540x320 762x596x320
Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm) 954x320x159 954x320x159
Teplotní limity (vnější jednotka) - chlazení (°C ) 18 - 43 °C 18 - 43 °C 
Teplotní limity (vnější jednotka) - ohřev (°C ) -10 - 24 °C -10 - 24 °C 

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Sleep • •
DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu • •
Super Silent - tichý provoz • •
Jet • •
Dvojice klapek • •
Horizontální nastavení klapek • •
Vertikální nastavení klapek • •
Ochrana - studený vzduch • •
Rychlost a automatické řízení ventilace vnitřní jednotky • •
Pouze ventilace • •
Odvlhčování • •
Round U • •
Auto Clean • •
6.smysl • •
Autorestart • •
Časovač - vypnutí a zapnutí • •
Zobrazení nastavené teploty na předním panelu • •
Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu • •
Automatické rozmrazování • •
Úsporný režim • •
1W Stand by • •
Autodiagnostika • •

FILTRY 
• •

Aktivní uhlíkový filtr – –
Antibakteriální filtr – –

• •
Studená plazma • •

SYSTÉM
Ovládání elektronické elektronické
Kompresor rotační rotační
Tlačná část - kapalná col (in) 1/4 1/4 
Sací část - plynná col (in) 3/8 1/2
Vnitřní délka trubky (m) 5 5
Minimální délka potrubí - připojení (m) 3 3
Maximální délka potrubí - připojení (m) 15 20
Maximální výškový rozdíl (m) 10 10

SUPER SILENT SLIM INVERTER

Vyjímatelný a omyvatelný filtr

Combi filtr
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MODEL AMD 024/1 AMD 025/1
Designová řada FANTASIA PLASTIC FANTASIA PLASTIC
Typ Split Split
Kategorie Inverter Inverter
Chlazení/Ohřev ano/ano ano/ano
Barva vnitřní jednotky bílá bílá

TECHNICKÉ INFORMACE
Kapacita BTU 9K 12K 
Kapacita chlazení W 2600 3500
Kapacita ohřevu W 2800 3800
Energetická účinnost - chlazení EER (W/W)
Energetická účinnost - ohřev COP (W/W)
Energetická třída - chlazení A+ A++
Energetická třída - ohřev A A
Chladivo R 410a R 410a
Příkon - chlazení (W) 810 1060
Příkon - ohřev (W) 750 1025
Pojistka - chlazení (A) 3,6 4,7
Pojistka - ohřev (A) 3,3 4,6
Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA) 21 - 39 22 - 40
Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA) 53 54
Rozměry - vnější jednotka (ŠxVxH  -mm) 715x482x240 715x482x240
Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm) 780x270x202 850x270x202
Teplotní limity (vnější jednotka) - chlazení (°C ) 21 - 43 °C 21 - 43 °C 
Teplotní limity (vnější jednotka) - ohřev (°C ) -10 - 24 °C -10 - 24 °C 

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Sleep • •
DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu • •
Super Silent - tichý provoz • •
Jet • •
Dvojice klapek – –
Horizontální nastavení klapek • •
Vertikální nastavení klapek • •
Ochrana - studený vzduch • •
Rychlost a automatické řízení ventilace vnitřní jednotky • •
Pouze ventilace • •
Odvlhčování • •
Round U • •
Auto Clean • •
6.smysl • •
Autorestart • •
Časovač - vypnutí a zapnutí • •
Zobrazení nastavené teploty na předním panelu • •
Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu – –
Automatické rozmrazování • •
Úsporný režim • •
1W Stand by • •
Autodiagnostika • •

FILTRY 
• •

Aktivní uhlíkový filtr – –
HEPA filtr

Studená plazma – –
SYSTÉM

Ovládání elektronické elektronické
Kompresor rotační rotační
Tlačná část - kapalná col (in) 1/4 1/4 
Sací část - plynná col (in) 3/8 3/8
Vnitřní délka trubky (m) 5 5
Minimální délka potrubí - připojení (m) 3 3
Maximální délka potrubí - připojení (m) 15 15
Maximální výškový rozdíl (m) 5 5

FANTASIA WHITE PLASTIC DESIGN INVERTER

Vyjímatelný a omyvatelný filtr

Filtr s katechinem
• •
• •

5,80
3,80

6,10
3,80
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MODEL AMD 026/1 AMD 027/1
Designová řada FANTASIA PLASTIC FANTASIA PLASTIC
Typ Split Split
Kategorie Inverter Inverter
Chlazení/Ohřev ano/ano ano/ano
Barva vnitřní jednotky bílá bílá

TECHNICKÉ INFORMACE
Kapacita BTU 18K 24K 
Kapacita chlazení W 5000 6500
Kapacita ohřevu W 5200 6800
Energetická účinnost - chlazení EER (W/W)
Energetická účinnost - ohřev COP (W/W)
Energetická třída - chlazení A++ A+
Energetická třída - ohřev A A
Chladivo R 410a R 410a
Příkon - chlazení (W) 1515 1960
Příkon - ohřev (W) 1405 1880
Pojistka - chlazení (A) 6,8 8,7
Pojistka - ohřev (A) 6,3 8,4
Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA) 38 - 46 43 - 51
Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA) 55 59
Rozměry - vnější jednotka (ŠxVxH  -mm) 830x629x285 885x795x366
Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm) 960x315x220 1070x315x225
Teplotní limity (vnější jednotka) - chlazení (°C ) 21 - 43 °C 21 - 43 °C 
Teplotní limity (vnější jednotka) - ohřev (°C ) -10 - 24 °C -10 - 24 °C 

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Sleep • •
DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu • •
Super Silent - tichý provoz – –
Jet • •
Dvojice klapek – •
Horizontální nastavení klapek • •
Vertikální nastavení klapek • •
Ochrana - studený vzduch • •
Rychlost a automatické řízení ventilace vnitřní jednotky • •
Pouze ventilace • •
Odvlhčování • •
Round U • •
Auto Clean • •
6.smysl • •
Autorestart • •
Časovač - vypnutí a zapnutí • •
Zobrazení nastavené teploty na předním panelu • •
Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu – –
Automatické rozmrazování • •
Úsporný režim • •
1W Stand by
Autodiagnostika • •

FILTRY 
• •

Aktivní uhlíkový filtr – –
HEPA filtr

Studená plazma – –
SYSTÉM

Ovládání elektronické elektronické
Kompresor rotační rotační
Tlačná část - kapalná col (in) 1/4 3/8 
Sací část - plynná col (in) 1/2 5/8
Vnitřní délka trubky (m) 5 5
Minimální délka potrubí - připojení (m) 3 3
Maximální délka potrubí - připojení (m) 15 15
Maximální výškový rozdíl (m) 5 5

FANTASIA WHITE PLASTIC DESIGN INVERTER

Vyjímatelný a omyvatelný filtr

Filtr s katechinem
•
•

•
•

5,90
3,80

6,20
3,80

––
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SAIL DESIGN INVERTER

MODEL AMD 354/1 AMD 355/1 AMD 356/1
Designová řada SAIL DESIGN SAIL DESIGN SAIL DESIGN
Typ Split Split Split
Kategorie Inverter Inverter Inverter
Chlazení/Ohřev ano/ano ano/ano ano/ano
Barva vnitřní jednotky stříbrná stříbrná stříbrná

TECHNICKÉ INFORMACE
Kapacita BTU 9K 12K 18K
Kapacita chlazení W 2700 3500 5275
Kapacita ohřevu W 2800 4000 5800
Energetická účinnost - chlazení EER (W/W) 5,8 6,1 5,6
Energetická účinnost - ohřev COP (W/W) 3,8 4 3,8
Energetická třída - chlazení A+ A++ A+
Energetická třída - ohřev A A+ A
Chladivo R 410a R 410a R 410a
Příkon - chlazení (W) 870 1200 1625
Příkon - ohřev (W) 800 1200 1760
Pojistka - chlazení (A) 3,8 5,4 7,2
Pojistka - ohřev (A) 3,5 5,4 7,8
Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA) 24 - 40 24 - 40 35 - 45
Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA) 47 48 52
Rozměry - vnější jednotka (ŠxVxH  -mm) 690x540x320 690x540x320 892x700x396
Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm) 872x275x180 872x275x180 970x298x200
Teplotní limity (vnější jednotka) - chlazení (°C ) 18 - 43 °C 18 - 43 °C 18 - 43 °C 
Teplotní limity (vnější jednotka) - ohřev (°C ) -10 - 24 °C -10 - 24 °C -10 - 24 °C 

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Sleep • • •
DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu • • •
Super Silent - tichý provoz – – –
Jet • • •
Dvojice klapek – – –
Horizontální nastavení klapek • • •
Vertikální nastavení klapek • • •
Ochrana - studený vzduch • • •
Rychlost a automatické řízení ventilace vnitřní jednotky • • •
Pouze ventilace • • •
Odvlhčování • • •
Round U • • •
Auto Clean • • •
6.smysl • • •
Autorestart • • •
Časovač - vypnutí a zapnutí • • •
Zobrazení nastavené teploty na předním panelu • • •
Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu • • •
Automatické rozmrazování • • •
Úsporný režim • • •
1W Stand by • • •
Autodiagnostika • • •

FILTRY 
Vyjímatelný a omyvatelný filtr • • •
Aktivní uhlíkový filtr – – –
Antibakteriální filtr – – –

• • •
Studená plazma • • •

SYSTÉM
Ovládání elektronické elektronické elektronické
Kompresor rotační rotační rotační
Tlačná část - kapalná col (in) 1/4 1/4 1/4
Sací část - plynná col (in) 3/8 3/8 1/2
Vnitřní délka trubky (m) 5 5 5
Minimální délka potrubí - připojení (m) 3 3 3
Maximální délka potrubí - připojení (m) 15 20 25
Maximální výškový rozdíl (m) 10 10 10

Combi filtr
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SAIL DESIGN INVERTER

MODEL AMD 350/1 AMD 351/1 AMD 352/1
Designová řada SAIL DESIGN SAIL DESIGN SAIL DESIGN
Typ Split Split Split
Kategorie Inverter Inverter Inverter
Chlazení/Ohřev ano/ano ano/ano ano/ano
Barva vnitřní jednotky bílá bílá bílá

TECHNICKÉ INFORMACE
Kapacita BTU 9K 12K 18K
Kapacita chlazení W 2700 3500 5275
Kapacita ohřevu W 2800 4000 5800
Energetická účinnost - chlazení EER (W/W) 5,8 6,1 5,6
Energetická účinnost - ohřev COP (W/W) 3,8 4 3,8
Energetická třída - chlazení A+ A++ A+
Energetická třída - ohřev A A+ A
Chladivo R 410a R 410a R 410a
Příkon - chlazení (W) 870 1200 1625
Příkon - ohřev (W) 800 1200 1760
Pojistka - chlazení (A) 3,8 5,4 7,2
Pojistka - ohřev (A) 3,5 5,4 7,8
Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA) 24 - 40 24 - 40 35 - 45
Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA) 47 48 52
Rozměry - vnější jednotka (ŠxVxH  -mm) 690x540x320 690x540x320 892x700x396
Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm) 872x275x180 872x275x180 970x298x200
Teplotní limity (vnější jednotka) - chlazení (°C ) 18 - 43 °C 18 - 43 °C 18 - 43 °C 
Teplotní limity (vnější jednotka) - ohřev (°C ) -10 - 24 °C -10 - 24 °C -10 - 24 °C 

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Sleep • • •
DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu • • •
Super Silent - tichý provoz – – –
Jet • • •
Dvojice klapek – – –
Horizontální nastavení klapek • • •
Vertikální nastavení klapek • • •
Ochrana - studený vzduch • • •
Rychlost a automatické řízení ventilace vnitřní jednotky • • •
Pouze ventilace • • •
Odvlhčování • • •
Round U • • •
Auto Clean • • •
6.smysl • • •
Autorestart • • •
Časovač - vypnutí a zapnutí • • •
Zobrazení nastavené teploty na předním panelu • • •
Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu • • •
Automatické rozmrazování • • •
Úsporný režim • • •
1W Stand by • • •
Autodiagnostika • • •

FILTRY 
• • •

Aktivní uhlíkový filtr • • •
Antibakteriální filtr • • •

– – –
Studená plazma – – –

SYSTÉM
Ovládání elektronické elektronické elektronické
Kompresor rotační rotační rotační
Tlačná část - kapalná col (in) 1/4 1/4 1/4
Sací část - plynná col (in) 3/8 3/8 1/2
Vnitřní délka trubky (m) 5 5 5
Minimální délka potrubí - připojení (m) 3 3 3
Maximální délka potrubí - připojení (m) 15 20 25
Maximální výškový rozdíl (m) 10 10 10

Combi filtr

Vyjímatelný a omyvatelný filtr
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SAIL DESIGN INVERTER

MODEL AMD 066/1 AMD 067/1 AMD 068/1
Designová řada SAIL DESIGN SAIL DESIGN SAIL DESIGN
Typ Dual split Dual split Triple split
Kategorie Inverter Inverter Inverter
Chlazení/Ohřev ano/ano ano/ano ano/ano
Barva vnitřní jednotky bílá bílá bílá

TECHNICKÉ INFORMACE
Kapacita BTU 9K + 9K 9K + 12K 9K + 9K + 12K
Kapacita chlazení W 5000 5350 7100
Kapacita ohřevu W 5600 5860 8500
Energetická účinnost - chlazení EER (W/W) 5,6 5,6 5,1
Energetická účinnost - ohřev COP (W/W) 3,8 3,8 3,8
Energetická třída - chlazení A+ A+ A
Energetická třída - ohřev A A A
Chladivo R 410a R 410a R 410a
Příkon - chlazení (W) 1550 1550 2250
Příkon - ohřev (W) 1550 1550 2350
Pojistka - chlazení (A) 6,88 6,88 9,98
Pojistka - ohřev (A) 6,88 6,88 10,43
Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA) 28 - 38 28 - 39 28 - 39
Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA) 56 56 58
Rozměry - vnější jednotka (ŠxVxH  -mm) 955x700x396 955x700x396 980x790x427
Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm) 820x265x170 x 2 820x265x170 / 872x275x180 820x265x170 x 2 / 872x275x180
Teplotní limity (vnější jednotka) - chlazení (°C ) 18 - 43 °C 18 - 43 °C 18 - 43 °C 
Teplotní limity (vnější jednotka) - ohřev (°C ) -10 - 24 °C -10 - 24 °C -10 - 24 °C 

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Sleep • • •
DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu • • •
Super Silent - tichý provoz – – –
Jet • • •
Dvojice klapek – – –
Horizontální nastavení klapek • • •
Vertikální nastavení klapek • • •
Ochrana - studený vzduch • • •
Rychlost a automatické řízení ventilace vnitřní jednotky • • •
Pouze ventilace • • •
Odvlhčování • • •
Round U • • •
Auto Clean • • •
6.smysl • • •
Autorestart • • •
Časovač - vypnutí a zapnutí • • •
Zobrazení nastavené teploty na předním panelu • • •
Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu • • •
Automatické rozmrazování • • •
Úsporný režim • • •
1W Stand by • • •
Autodiagnostika • • •

FILTRY 
• • •

Aktivní uhlíkový filtr • • •
Antibakteriální filtr • • •

– – –
Studená plazma – – –

SYSTÉM
Ovládání elektronické elektronické elektronické
Kompresor rotační rotační rotační
Tlačná část - kapalná col (in) 2 x 1/4 2 x 1/4 3 x 1/4
Sací část - plynná col (in) 2 x 3/8 2 x 3/8 3 x 3/8
Vnitřní délka trubky (m) 5+5 5+5 5+5
Minimální délka potrubí - připojení (m) 6 6 6
Maximální délka potrubí - připojení (m) 20 20 20
Maximální výškový rozdíl (m) 10 10 10

Combi filtr

Vyjímatelný a omyvatelný filtr
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PŘENOSNÉ KLIMATIZACE 

MODEL AMD 082/1
Typ přenosná
Kategorie on/off
Chlazení/Ohřev chlazení
Barva bílá

TECHNICKÉ INFORMACE
Kapacita BTU 12K
Kapacita chlazení W 3400
Kapacita ohřevu W
Energetická účinnost - chlazení EER (W/W) 2,61
Energetická účinnost - ohřev COP (W/W)
Energetická třída - chlazení A
Energetická třída - ohřev
Chladivo R 410a
Příkon - chlazení (W) 1303
Příkon - ohřev (W)
Pojistka - chlazení (A) 5,84
Pojistka - ohřev (A)
Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA) 65
Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm) 460x840x360

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Sleep •
DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu –
Super Silent - tichý provoz –
Jet •
Dvojice klapek •
Horizontální nastavení klapek –
Ochrana - studený vzduch –
Rychlost a automatické řízení ventilátoru vnitřní jednotky •
Pouze ventilátor •
Odvlhčování •
Round U –
Auto Clean –
6.smysl •
Autorestart •
Časovač - vypnutí a zapnutí •
Zobrazení nastavené teploty na předním panelu •
Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu •
Automatické rozmrazování –
Úsporný režim –
1W Stand by •
Autodiagnostika •

FILTRY 
Vyjímatelný a omyvatelný filtr •
HEPA filtr –

SYSTÉM
Ovládání elektronické
Kompresor rotační
Flexibilní vzduchová hadice 1 - 6,3" průměr x 59" délka
Okenní adaptér na odvod vzduchu ano (obdélníkového typu)
Vypouštěcí hadice ano

–

–

–

–

–
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PŘENOSNÉ KLIMATIZACE

MODEL AMD 091/1 AMD 092/2 AMD 093/1
Typ přenosná přenosná přenosná
Kategorie on/off on/off on/off
Chlazení/Ohřev ano/ano ano/ano ano/ano
Barva bílá stříbrná ledově modrá

TECHNICKÉ INFORMACE
Kapacita BTU 9K 12K 12K
Kapacita chlazení W 2840 3400 3400
Kapacita ohřevu W
Energetická účinnost - chlazení EER (W/W) 2,61 2,61 2,61
Energetická účinnost - ohřev COP (W/W) - - -
Energetická třída - chlazení A A A
Energetická třída - ohřev - - -
Chladivo R 410a R 410a R 410a
Příkon - chlazení (W) 1088 1303 1303
Příkon - ohřev (W) 2000 2000 2000
Pojistka - chlazení (A) 4,88 5,84 5,84
Pojistka - ohřev (A) 8,96 8,96 8,96
Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA) 65 65 65
Rozměry - vnitřní jednotka (ŠxVxH - mm) 460x840x360 460x840x360 460x840x360

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Sleep • • •
DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu - - -
Super Silent - tichý provoz - - -
Jet • • •
Dvojice klapek • • •
Horizontální nastavení klapek 
Ochrana - studený vzduch
Rychlost a automatické řízení ventilátoru vnitřní jednotky • • •
Pouze ventilátor • • •
Odvlhčování • • •
Round U • • •
Auto Clean - - -
6.smysl • • •
Autorestart • • •
Časovač - vypnutí a zapnutí • • •
Zobrazení nastavené teploty na předním panelu • • •
Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu • • •
Automatické rozmrazování - - -
Úsporný režim - - -
1W Stand by • • •
Autodiagnostika • • •

FILTRY 
Vyjímatelný a omyvatelný filtr • • •
HEPA filtr • •

SYSTÉM
Ovládání elektronické elektronické elektronické
Kompresor rotační rotační rotační
Flexibilní vzduchová hadice 1 - 6,3" průměr x 59" délka 1 - 6,3” průměr x 59” délka 1 - 6,3” průměr x 59” délka
Okenní adaptér na odvod vzduchu ano (obdélníkového typu) ano (obdélníkového typu) ano (obdélníkového typu)
Vypouštěcí hadice ano ano ano

-

-
-

-
-

-
-

- - -
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MODEL AMD 385 AMD 386
Typ kazetová kazetová
Kategorie Inverter Inverter
Chlazení/Ohřev ano/ano ano/ano

TECHNICKÉ INFORMACE
Kapacita BTU 24K 48K
Kapacita chlazení W 7000 12600
Kapacita ohřevu W 8000 15000
Energetická účinnost - chlazení EER (W/W) 5,6 3,39
Energetická účinnost - ohřev COP (W/W) 3,8 3,8
Energetická třída - chlazení A+ -
Energetická třída - ohřev A -
Chladivo R 410a R 410a
Příkon - chlazení (W) 2300 3720
Příkon - ohřev (W) 2730 3950
Pojistka - chlazení (A) 10,10 6,50
Pojistka - ohřev (A) 12,20 7,00
Hlučnost - vnitřní jednotka (dBA) 36 - 42 43 - 49
Hlučnost - vnější jednotka (akustický výkon-dBA) 58 60

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Sleep • •
DIM tlačítko - vypnutí diod na předním panelu • •
Jet • •
Ochrana - studený vzduch • •
Rychlost a automatické řízení ventilátoru vnitřní jednotky • •
Pouze ventilátor • •
Odvlhčování • •
Round U • •
Auto Clean - -
6.smysl • •
Autorestart • •
Časovač - vypnutí a zapnutí • •
Zobrazení nastavené teploty na předním panelu • •
Zobrazení teploty v místnosti na předním panelu - -
Automatické rozmrazování • •
Úsporný režim • •
Autodiagnostika • •

FILTRY 
Vyjímatelný a omyvatelný filtr • •
Tkaninový filtr • •

SYSTÉM
Ovládání elektronické elektronické
Kompresor rotační rotační
Tlačná část - kapalná col (in) 3/8 3/8
Sací část - plynná col (in) 5/8 3/4
Vnitřní délka trubky (m) 5 5
Minimální délka potrubí - připojení (m) 3 3
Maximální délka potrubí - připojení (m) 30 50
Maximální výškový rozdíl (m) 20 30

KAZETOVÉ STROPNÍ KLIMATIZACE



21

DÁLKOVÉ OVLADAČE

DÁLKOVÝ OVLADAČ FUNGUJE DO VZDÁLENOSTI 7 METRŮ OD VNITŘNÍ JEDNOTKY 
FUNKCE: chlazení, odvlhčování, ventilace, ohřev 

VENTILÁTOR: auto, vysoké, střední, nízké otáčky 
• funkce odvlhčování: nastavené pouze nízké otáčky • ventilace: vysoké, střední, nízké otáčky

KLAPKY: vertikální proudění směrové ovládání automaticky nastaveny jako: 
• chlazení a odvlhčování: horizontální, • ohřev a ventilace: směrem dolů

TIP: Nedoporučujeme ponechat klapky natočené směrem dolů při funkcích chlazení a odvlhčování na příliš dlouhou dobu, abychom 
zabránili kapání zkondenzované vody na klapkách.

PROGRAMÁTOR: časově programovatelné zapnutí/vypnutí - nenastavuje přesnou denní hodinu, ale časový úsek (dobu trvání) 

PŘED POUŽITÍM KLIMATIZACE ZKONTROLUJTE NASTAVENÍ DÁLKOVÉHO 
OVLADAČE. POSTUPUJTE PODLE NÁVODU K OBSLUZE.

DÁLKOVÝ OVLADAČ JE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM NUTNÉ NASTAVIT. 
NASTAVENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO DO 12 SEKUND NEBO SE AUTOMATICKY 
NASTAVÍ DO FUNKCE S TEPELNÝM ČERPADLEM.

JET tlačítko pro rychlé zchlazení 

6. smysl tlačítko pro spuštění inteligentního řízení teploty

Tlačítko volby funkcí: chlazení, odvlhčování, ohřev, ventilace 

Tlačítko Sleep: vypnutí/zapnutí funkce SLEEP 

Tlačítko Round U: umožní snímat teplotu v okolí ovladače

a zrychlit reakci na změnu teplot

Reálný čas 

Funkce

Funkce

Funkce   SLEEP 

Funkce   ROUND

Typ dálkového ovládání a nabídka funkcí závisí na zakoupeném modelu.
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