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ARTYKU  PROMOCYJNY HAIER

Nowoczesne klimatyzatory oprócz 
ch odzenia, ogrzewania czy nawet 
osuszania maj  tak e wiele funk-

cji, zapewniaj cych czyste powietrze dba-
j c tym samym o zdrowie. Popularne staj
si  klimatyzatory Haier, które maj  funkcj
Nano aqua (unikalny generator, który poma-
ga utrzyma  prawid owe nawil enie skóry). 
Niektóre modele Haier maj  tak e joniza-
tor, który usuwa z powietrza py y i bakte-
rie wype niaj c tym samym pomieszczenie 
zdrowym, le nym powietrzem. Istotny jest 
równie  filtr wielowarstwowy, który dzia a
antybakteryjnie oraz eliminuje nieprzyjem-
ne zapachy. 

Klimatyzatory zapewniaj  znaczny kom-
fort u ytkowania. Na rynku wyst puj
urz dzenia bardzo ciche (poziom ha asu 
nawet do 15 dB), co w przypadku obecno ci 
dzieci w domu jest bardzo wa ne. Na rynku 
pojawi y si  tak e klimatyzatory Haier, któ-
rymi mo na zarz dza  i sterowa  z dowol-
nego miejsca przez Wi-Fi lub sie  3G. Dzi ki 
temu obs uga klimatyzatora jest bardzo wy-
godna (w dziedzinie zdalnie sterowanych 
klimatyzatorów marka Haier zosta a uzna-
na przez Euromonitor za mark  numer 1 na 
wiecie).
W przypadku obecno ci dzieci lub osób 

starszych wa na jest tak e mo liwo  ste-
rowania klimatyzatorem podczas snu. 
Specjalny program zapewnia odpowiedni
temperatur  podczas snu eliminuj c odczu-
cie zimna przy w czonym klimatyzatorze 
w nocy.

Seria Dawn (marki Haier) posiada tak-
e Eco pilot, czyli czujnik obecno ci ludzi 

i wiat a. W momencie zmiany nat enia 
wiat a lub zmiany liczby osób w pomiesz-

czeniu nast puje automatyczna regulacja 
mocy ch odzenia oszcz dzaj c tym samym 
energi .

Klimatyzatory staj  si  coraz bardziej po-
pularne. U ytkownicy wybieraj  je, gdy
pomagaj  one och odzi  w okresie letnim, 
ogrza  w okresie przej ciowym, a nawet 
osuszy  pomieszczenie. Konstrukcje dzi-
siejszych urz dze  s  na tyle przemy lane, 
e nie ma mowy o nieprzyjemnym bezpo-
rednim nap ywie powietrza na osob . Ju

teraz mo na samemu wybra  kierunek na-
wiewu. Nowe rozwi zania, cechy a przede 
wszystkim niewielkie koszty utrzymania 
klimatyzacji sprawiaj , e jest to coraz cz -
ciej stosowane rozwi zanie.

Wi cej informacji oraz lista dost pnych 
dystrybutorów dost pna na stronie 
www.haier-ac.pl.

Generalnym Dystrybutorem Haier AC jest 
Refsystem sp. z o.o. 

www.haier-ac.pl

Klimatyzatory Haier – wie e i czyste powietrze
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