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TEN PRAVÝ
ELEGANTNÍ
STYL
HAORI přináší unikátní

textilní design.
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NECHTE
SE VÉST
SVÝM
VKUSEM
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Nepřeberné množství různých vzorů.
Jednoduchá aplikace – stačí jen sloupnout a nalepit.

Bluish Gray

Dark Gray

Dark Brown

Light Gray

Gray Beige

Emerald Blue

Vlastní design
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A+++
možnost chlazení
i topení
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19 dB(A)

39 dB(A)
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Ultra tichý provoz
vnitřní jednotky

Tichý režim
venkovní jednotky
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TOSHIBA
ABSOLUTNĚ
ČISTÝ VZDUCH
OKOLO VÁS
Látkový kryt na tomto obrázku je příklad opláštění vytvořeného uživatelem.

INOVATIVNÍ INVERTOROVÁ
TECHNOLOGIE TOSHIBA
Invertorová technologie TOSHIBA kombinuje skvělé výkonové
parametry s úsporným provozem a vynikající spolehlivostí.
Přesným řízením bez kolísání je zajištěna nejen konstantní
teplota, ale také nejvyšší účinnost a potlačení rizika náhodného
hluku.
Unikátní TOSHIBA Invertor reguluje okamžitý chladicí nebo
topný výkon jednotek HAORI tak, že řídí přímo výkon a otáčky
kompresoru bez ztrát a přesně dle aktuálního požadavku.

TOSHIBA
ULTRA PURE FILTR
TOSHIBA Ultra Pure filtry zachytí
až 94 % částic větších než než
2,5 μm.

TOSHIBA

8

PLAZMOVÝ
IONIZÁTOR

TOSHIBA
MAGIC COIL

Eliminuje a neutralizuje částice
jako prachy, pyly, viry a jiné
nečistoty.

Samočisticí výměník, který
je stále čistý, jako když byl
nový.
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DOKONALÉ
POHODLÍ

KLIMATIZACE,
KTERÁ PŘINÁŠÍ
SMART ŘEŠENÍ
Pro váš maximální komfort doma
i na cestách.

included

Intuitivní ovladače nabízí tyto funkce:
Volbu omezení výkonu nebo úsporného
režimu pro snížení účtu za energii; funkci
HI-POWER pro maximální výkon a
rychlé dosažení požadované teploty.
SOUČÁSTÍ TOSHIBA HAORI ovladače
je nástěnný držák s magnetickým
uchycením ovladače.
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•
•

Monitorování spotřeby energie
Kompatibilní s hlasovým ovládáním přes
Google Home Assistant a Amazon Alexa
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Dle šablony vystřihněte látku
a začistěte její okraje.

Na určená místa přišijte části
suchého zipu (celkem 7 kusů).

Ohněte horní i spodní okraj
látky, napněte ji a na 4 místech ji
upevněte.

Upevněte látku na rozích jednotky
a následně vypněte pro dokonalý
efekt.

* Vzory dostupné u vašeho partnera TOSHIBA.

Chyby tisku a sazby vyhrazeny. CZ / HAORI / 02.2021. Za obsah odpovídá: AIR-COND Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H., Haushamer Straße 2,A-8054 Graz-Seiersberg, Rakousko, tel.: +43 316 80 89, office@air-cond.com. Ilustrace: TOSHIBA Carrier Corporation

TOSHIBA Air Conditioning participates in the
ECP program for Comfort Air Conditioners (AC).
Check ongoing validity of certificate:
www.eurovent-certification.com

4 kroky pro váš osobitý unikátní design:

