
Samsung Nordic -mallisto
- äärimmäistä mukavuutta

Samsungin Nordic-mallisto on suunniteltu tuomaan täydellistä mukavuutta asuinkäyttöön - 
jäähdytystä ja lämmitystä tasaisesti ja tehokkaasti.

Samsung-mallisto on suunniteltu alusta asti huomattavan tehokkaaksi. Sen uniikkiin 
muotoiluun kuuluu leveämpi imuaukko, jotta laitteeseen pääsee enemmän ilmaa.

Ulostuloaukon paranneltu leveys ja kulma, lisätyt V-siivekkeet sekä suurempi puhallin 
takaavat miellyttävän lämpimän ilman huoneen jokaisessa nurkassa. Ulostuloaukon kulma 

eroaa perinteisistä malleista ja mahdollistaa pitkän, jopa 14-metrisen ilmavirtauksen.

Nordic Comfort

Eksklusiivinen muotoilu
Äärimmäistä mukavuutta

17 dB

Mallikoodi AR09NXFSPWKNEE AR12NXFSPWKNEE
Jäähdytysteho (kW) 2,5 3,5
Lämmitysteho (kW) 3,2 4,0

Energiatehokkuus
SEER  (W/W, energiamerkintä) 8,5 7,7

SCOP (W/W, energiamerkintä) 4,6 4,5

SEER jäähdytyksen energialuokka A+++ A++
SCOP lämmityksen energialuokka tavanomaisella lämmityskaudella A++ A+
SCOP lämmityksen energialuokka viileällä lämmityskaudella 3,8 3,8

Äänitaso
Äänitaso (sisäyksikkö, jäähdytys, dBA) 56 58
Äänitaso (ulkoyksikkö, jäähdytys, dBA) 59 62
Melutaso (sisäyksikkö, korkea/matala, dBA) 38/17 40/17
Melutaso (ulkoyksikkö, korkea/matala, dBA) 44 45
Nettoulkomitat (ulkoyksikkö, LxKxS mm) 896x261x261 896x261x261
Nettpaino (sisäyksikkö, kg) 10,8 10,8
Nettopaino (ulkoyksikkö, kg) 33,6 33,6
Kylmäaine R32 R32
Jäähdytyksen käyttöalue (ulkolämpötila) -15~46 C -15~46 C
Lämmityksen käyttöalue (ulkolämpötila) -25~24 C -25~24 C
Ulkoyksikkö (anti-korroosiolamelli) kyllä kyllä

Ilmavirtaus
Ilmavirtauksen suuntaus (ylös/alas) automaattinen automaattinen
Ilmavirtauksen suuntaus (vasen/oikea) manuaalinen manuaalinen

Ilman puhdistus
Ionisointi ei ei
Allergiasuodatin kyllä kyllä
Antibakteerinen kyllä kyllä
Automaattipuhdistus  (itse puhdistuva) kyllä kyllä
Easy Filter Plus -suodatin kyllä kyllä

Käytettävyys
Smart wifi ei ei
Suodattimen puhdistuksen merkkivalo kyllä kyllä
Sisätilan lämpötilan näyttö kyllä kyllä
Merkkiääni päälle/pois kyllä kyllä
Reaaliaikainen ajastin kyllä kyllä
Automaattinen toiminnon valinta kyllä kyllä
Automaattinen uudelleenkäynnistys kyllä kyllä

Toiminnot
2-vaiheinen jäähdytys kyllä kyllä
Pikajäähdytys kyllä kyllä
Mukavuustoiminto Comfort Cool kyllä kyllä
Good Sleep -unitoiminto kyllä kyllä
Single User -toiminto kyllä kyllä
Kuivaus kyllä kyllä
Puhallintoiminto kyllä kyllä
Hiljainen toiminto kyllä kyllä

Nordic Comfort



Good Sleep
Good Sleep -unitoiminto luo ihanteellisen ilmanalan 
hyviä unia varten. Laitteen lämpötilansäädin pitää 
olosi mukavana, jotta nukahdat nopeasti, unesi on 
syvää ja heräät virkistyneenä.

Samsung-ilmastointilaitteen ainutlaatuinen kolmiomuotoilu 
parantaa sen suorituskykyä, sillä se kierrättää viileää ilmaa 
nopeammin, kauemmas ja laajemmin. Laitteen digitaalinen 
invertteri on myös huomattavasti energiatehokkaampi. 
Pikajäähdytystoiminto viilentää ilman nopeasti, jonka jälkeen 
laite vaihtaa mukavuustoimintoon, jotta haluttu lämpötila 
säilyy ja raikas ilma ulottuu huoneen jokaiseen nurkkaan.

Mukavuustoiminto

Kolmiomuotoilulla
tehokasta lämmitystä
Samsung Smart Home Exclusive on suunniteltu alusta 
asti todella tehokkaaksi. Sen ainutlaatuiseen muotoiluun 
kuuluu leveämpi imuaukko, jotta laitteeseen pääsee 
enemmän ilmaa. Leveämpi ulostuloaukko sekä sen 
paranneltu kulma, lisätyt V-siivekkeet ja suurempi 
puhallin takaavat, että ilma huoneen jokaisessa nurkassa 
on miellyttävän lämmintä. Ulostuloaukon kulma eroaa 
perinteisistä malleista mahdollistaen jopa 14-metrisen 
ilmavirtauksen.*

*Testattu: AR09KSWDHWK verrattuna Samsungin perinteiseen malliin 
AQV09TWS:ään.

Easy Filter Plus -suodatin
Samsung-ilmastointilaitteessa on suodatinverkko, joka 
pitää ilman raikkaana ja yksikön puhtaana. Se peittää 
100 % ilman imuaukosta ja on päällystetty uniikeilla 
antibakteeri- ja antivirus-materiaaleilla. Easy Filter Plus 
suodattaa ilmassa olevat epäpuhtaudet ja allergeenit.

Kylmäaineet ovat olennainen 
osa ilmastointia. Siksi on erittäin 
tärkeää valita kylmäaine, jolla 
on mahdollisimman alhainen 
ympäristövaikutus. Samsung 
esittelee uuden aikakauden 
ilmastointilaitteet R32-kylmäaineella, 
joka on ympäristöystävällisempi kuin 
edeltäjänsä R410A.

Kylmäaine 
R32

R32
KYLMÄAINE

Erinomaista suorituskykyä

ENERGIATEHOKAS
EnergIaluokka A++. 

SUORITUSKYKY
Toimintavarma jopa -25°C:een.

ÄÄNITASO
Erittäin hiljainen: 17 db.

KOLMIOMUOTOILU
Uniikissa kolmiuomuotoilussa on 
leveämpi imuaukko, jotta laitteseen 
pääsee enemmän ilmaa. Lämmittää 
nopeammin ja laajemmin.

R32

-25°C

R32-KYLMÄAINE
R32-kylmäaine ei vaikuta otsonikerrokseen 
eikä kiihdytä ilmaston lämpenemistä.

EASY FILTER
Eliminöi pölyä, allergeeneja, bakteereja ja 
viruksia. 

Rentouttavaa mukavuutta

5 
year 

warranty

5 VUODEN TAKUU
Samsung-lämpöpumpuilla on 5 
vuoden takuu. Takuu on voimassa 
vain, jos asennustyön on suorittanut 
pätevöitetty asentaja. 

AJASTIN

GOOD SLEEP -TOIMINTO
Good Sleep -unitoiminto luo ihanteel-
lisen ilmanalan hyville yöunille.

AUTOMAATTINEN PUHDISTUS
Automaattinen puhdistustoiminto 
ehkäisee haitallisten mikro-organismien 
kasvua eliminoimalla yksikön sisäistä 
kosteutta. 

KUIVAUSTOIMINTO

2 STEP -JÄÄHDYTYS
2 Step-jäähdytystoiminto jäähdyttää 
ilman nopeasti käyttäen pikajääh-
dytystoimintoa. 


