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Chłodzenie w trybie Wind-Free* utrzymuje komfortową temperaturę w pomieszczeniu  
w efektywny sposób bez poczucia dyskomfortu spowodowanego nieprzyjemnymi 
podmuchami zimnego powietrza. W trybie Wind-Free dystrybucja powietrza odbywa się 
przez 21 000 mikrootworów zlokalizowanych w panelu przednim i kierownicy klimatyzatora.

Czym jest technologia chłodzenia Wind Free?

1. TECHNOLOGIA WIND-FREE 

W zależności od wybranego trybu pracy oraz tempera
tury w pomieszczeniu, klimatyzator uruchamia automa
tycznie standardowy tryb nawiewu lub Wind Free.

W trybie chłodzenia z aktywną funkcją Wind-Free, kli
matyzator dystrybuuje chłodne powietrze przez 21 000 
mikrootworów. Powietrze o stałej temperaturze nawie
wane jest z prędkością 0,15  m/s, nie ma więc uczucia 
przeciągu, które powoduje dyskomfort. Rozwiązanie 
to zapewnia użytkownikowi wysoki poziom komfortu 
w stosunku do rozwiązań konwencjonalnych.

*  ASHREA (American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers)  
definiuje “Still Air” jako powietrze o prędkości poniżej 0,15 m/s, które eliminuje tzw. cold draft.
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Technologia W
ind-Free

Komfort bez uczucia przeciągu

Oszczędność energii

W trybie Wind-Free Cooling klimatyzator zużywa 72% mniej energii niż w trybie Fast Cooling. W 
trybie Wind-Free, sprężarka pracuje z minimalną częstotliwością aby utrzymać pożądana tem
peraturę, a wentylator jednostki wewnętrznej obraca się z minimalną prędkością. Możesz cie
szyć się komfortem jednocześnie nie martwiąc się o rachunki za prąd.

*  Testowano na modelu AR07M5170HA w oparciu o skumulowane zużycie energii w trybie Fast Cooling vs. Wind-Free Cooling. W porównaniu do Normal 
Cooling, tryb Wind-Free Cooling zużywa 55% mniej energii elektrycznej.  

Fast Cooling 100%

Wind-Free Cooling 72%Oszczędność energii

Klimatyzator chłodzi bardzo szybko dzięki pracy z pełną mocą 
oraz aktywnej pracy kierownicy powietrza.

Klimatyzator po osiągnięciu żądanej temperatury automatycz
nie przechodzi w tryb Wind-Free.

Funkcja 2 Step Cooling szybko schładza pomieszczenie w trybie Fast Cool a następnie automatycznie 
przełącza klimatyzator w tryb Wind-Free Cooling, by utrzymać żądaną temperaturę powietrza bez 
uczucia przeciągu. Dzięki temu nie będziesz musiał manualnie zmieniać ustawień lub włączać i wyłą
czać klimatyzatora, aby utrzymać właściwą temperaturę w sposób ciągły.

Automatyczny komfort

01 Faza zasypiania   

Nowy tryb Good Sleep wzbogacony o funkcję Wind-Free utrzymuje temperaturę pożądaną 
w  trakcie snu człowieka. Optymalna kontrola temperatury i wilgotności, zapewnia komfort 
w trakcie zasypiania, snu właściwego oraz w trakcie budzenia, przy zmniejszonym zużyciu ener
gii. Zasypiaj szybko, śpij głęboko i komfortowo a następnie obudź się wypoczęty i pełen energii.

Najlepsza temperatura dla głębokiego snu
Tryb Samsung Good Sleep bierze pod uwagę rytm snu człowieka i steruje temperaturą w taki 
sposób aby zapewnić idealną jej wartość w każdej fazie snu.

Zasypianie

01
Fazy snu

02
Pobudka

03

Czas

Te
m

p.

Gdy ustawiony czas wynosi ponad 
8 godzin, ta sekcja będzie powtarzać.

2 do 7 godzin1 godzina 1 godzina

Grzanie

Chłodzenie

* Testowano na HP-A180VC. 

Ciesz się nieprzerwanym, komfortowym snem  
bez uczucia zimna
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Główne funkcje

WIND-FREE

Funkcja  
2 Step Cooling

Triangle Design
• Duża powierzchnia ssąca
• Większy przepływ powietrza
• Duża powierzchnia nawiewu

Funkcja 
Good Sleep

Funkcja Wi-Fi

Smart Home

Virus Doctor 

NOWOŚĆ
WIND-FREE

WIND-FREE

8-polowy  
silnik sprężarki

Easy Filter
Plus

Biały, połysk

GWARANCJI
NA SPRĘŻARKĘ

LAT
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*Produkty zawierają fluorowane gazy cieplarniane (R410A)

Dane techniczne

SERIA WIND-FREE WIND-FREE
Jednostka wewnętrzna AR09MSPXBWKNEU AR12MSPXBWKNEU
Jednostka zewnętrzna AR09MSPXBWKXEU AR12MSPXBWKXEU
Parametry

Wydajność

Chłodzenie kW 2.50 3.50 
min.maks. 1.303.30 1.304.00

Grzanie kW 3.20 3.50 
min.maks. 1.104.20 1.104.80

Osuszanie l/h 1.00 1.50 
Wydajność wentylatora (maks.) m3/min 11 12 

Poziom ciśnienia  
akustycznego

Wewnętrzna. (wysoki/niski) dB 37/19 38/19
Zewnętrzna (maks.) dB 45 46

Dane elektryczne
Zasilanie Φ/V/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50

Moc elektryczna
Chłodzenie W 670 1060
Grzanie W 860 940

Pobór prądu
Chłodzenie A 3.60 5.00 
Grzanie A 4.40 4.50 

Wymiary i waga

Wymiary netto  
(szer. x wys. x głęb.)

Wewnętrzna mm 828 x 267 x 265 828 x 267 x 265
Zewnętrzna mm 720 x 548 x 265 720 x 548 x 265

Waga netto
Wewnętrzna kg 9.40 9.40 
Zewnętrzna kg 27.60 27.60 

Instalacja chłodnicza
Średnica przyłączy Ciecz/gaz mm 6.35/9.52 6.35/9.52
Długość instalacji Maksymalna m 15 15
Różnica poziomów Maksymalna m 8 8

Dodatkowa ilość czynnika Powyżej 5 mb długości linii freonowej g/mb 15 15

Funkcje i technologie
Jakość powietrza Jonizator Virus Doctor ● ●

Easy filter Plus ● ●

Easy filter - -

3-CARE Filter - 
Automatyczne osuszanie wymiennika ● ●

Wskaźnik czyszczenia filtra ● ●

Oszczędność energii Funkcja 2 step cooling ● ●

Digital Inverter Technology ● ●

Sprężarka z slinikiem 8-polowym ● ●

Komfort Technologia Wind-Free ● ●

Funkcja Wi-Fi ● ●

Wyświetlacz dwucyfrowy ● ●

Włączanie/wyłączanie wyświetlacza na panelu ● ●

Włączanie/wyłączanie dźwięku komunikatu ● ●

Funkcja good sleep ● ●

Regulacja kierunku żaluzji poziomych zdalna zdalna
Regulacja kierunku żaluzji pionowych zdalna zdalna
Liczba biegów wentylatora (chłodzenie/cyrkulacja) 5/4 5/4
Sterownik przewodowy (opcja)  

Tryby pracy Chłodzenie ● ●

Ogrzewanie ● ●

Cyrkulacja ● ●

Osuszanie ● ●

Cichy ● ●

Auto ● ●

Automatyczna zmiana trybu pracy ● ●

Automatyczny restart ● ●

10 letnia gwarancja na sprężarkę ● ●

Zakres temperatur pracy  
dla jednostki zewnętrznej

Chłodzenie 0C 10~46 10~46
Ogrzewanie 0C 15~24 15~24

Zakres nastaw temperatury wewnętrznej 0C 16~30 16~30
Informacje o produkcie zgodnie z Dyrektywą WE (EU) Nr. 626/2011. Etykiety energetyczne oraz dane urządzeń dostępne są na http://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Producent Samsung Electronics Samsung Electronics
Czynnik chłodniczy R410A, GWP>150, GWP=2088 R410A, GWP>150, GWP=2088
Napełnienie fabryczne g 950 950
Ekwiwalent CO2 tCO2e 1.99 1.99 
Poziom mocy akustycznej (jedn. wew./jedn. zew.) maks. dB(A) 54/59 56/62
Pdesignc (deklarowana wydajność chłodnicza dla warunków katalogowych) kW 2.50 3.50 
SEER (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/chłodzenie) SEER 6.1 6.1 
Klasa energetyczna/chłodzenie/sezon umiarkowany A++ A++
Q CE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia) kWh/a 143.0 201.0
Pdesignh (sezon umiarkowany) kW 2.20 2.20 
SCOP (wskaźnik sezonowej efektywności energetycznej/ogrzewanie/sezon umiarkowany) 4.0 4.0 
Klasa energetyczna/ogrzewanie/sezon umiarkowany A+ A+
Q HE (roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania/sezon umiarkowany) kWh/a 770.0 770.0
Deklarowana wydajność grzewcza dla warunków katalogowych kW 2.2 2.2
Łączna moc grzałek elektrycznych kW 0.0 0.0


