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Lini  Etherea wyró nia najwy sza kla-
sa energetyczna A+++ oraz wyso-
ki wska nik sezonowej efektywno ci

ch odzenia SEER do 8,50. Modele wykorzy-
stuj  inteligentne czujniki Econavi i nowy 
system oczyszczania powietrza nanoe, który 
eliminuje bakterie, wirusy i grzyby, jak rów-
nie  nieprzyjemne zapachy. Jednocze nie za-
let  jednostek jest kompaktowa obudowa, 
a tak e bardzo cicha praca na poziomie 
19 dB(A) w trybie Super Quiet.

ENERGOOSZCZ DNO
Za oszcz dno  energii w klimatyzatorach 
Etherea odpowiada mi dzy innymi sys-
tem Econavi. Pozwala on, za spraw  inteli-
gentnych czujników, monitorowa  obecno
i stopie  aktywno ci osób, a tak e poziom 
nas onecznienia. Dzi ki temu automatycznie 
dostosowuje wydajno  urz dzenia do aktu-
alnego zapotrzebowania, zapewniaj c sta y
komfort i równomierne ogrzewanie lub ch o-
dzenie. Econavi mo e mi dzy innymi regu-
lowa  kierunek przep ywu powietrza w za-
le no ci od obecno ci cz owieka czy te
obni y  moc ch odzenia, gdy pomieszczenie 
nie jest nas onecznione. W efekcie system 
wp ywa na oszcz dno  energii, nawet do 
38% i jednocze nie poprawia komfort u yt-
kowników.

Klimatyzatory Etherea s  zasilane nowym 
czynnikiem ch odniczym R32. Dzi ki nie-

mu s  nie tylko przyjazne dla rodowiska, 
ale tak e bardziej efektywne. Jednocze nie 
ich instalacja jest bardzo prosta i praktycz-
nie identyczna jak w przypadku urz dze
z czynnikiem R410A, a dzi ki systemowi re-
generacji mo liwe jest wykorzystanie istnie-
j cego orurowania czynnika R410A lub R22, 
o ile jest w dobrym stanie.

KOMFORT
Zalet  klimatyzatorów Etherea jest nowy 
filtr antyalergiczny nanoe wykorzystuj -
cy technologi  oczyszczania powietrza 
w pomieszczeniu za pomoc  nanocz ste-
czek. Skutecznie dzia a on na mikroorgani-
zmy przenoszone drog  powietrzn  i kon-
taktow , usuwa 99,9% bakterii, wirusów, 
py ków i ple ni w zasi gu dzia ania urz -
dzenia, a tak e eliminuje nieprzyjemne za-
pachy. System nanoe korzystnie wp ywa na 
nawil enie skóry i jest przyjazny alergikom. 
Dzi ki niemu alergeny, takie jak py ki czy 
roztocza zostaj  odizolowane i unieszkodli-
wione. Dodatkowo Etherea oferuje technolo-
gi  ch odzenia Mild Dry, dzi ki której utrzy-
muje wilgotno  wzgl dn  powietrza do 10% 
wy sz  ni  podczas normalnego trybu ch o-
dzenia. 

Modele Panasonic Etherea to jedne z najci-
szej pracuj cych klimatyzatorów na rynku. 
Poniewa  falownik w urz dzeniu nieprze-
rwanie reguluje moc wyj ciow , umo liwia-
j c precyzyjne kontrolowanie temperatu-
ry, ha as podczas pracy klimatyzatora zosta

obni ony do minimum. W trybie Super 
Quiet jednostka generuje szum na poziomie 
19 dB(A), czyli nie wi kszy ni  szum drzew.

SZEROKI WYBÓR
W sk ad linii Etherea wchodz  jednost-
ki cienne o mocy 2,0 kW, 2,5 kW, 3,5 kW 
i 5,0 kW w kolorze srebrnym lub bia ym. 
Dodatkowo w kolorze bia ym dost pne s
modele 1,6 kW (tylko dla systemów multi), 
4,2 kW oraz 7,1 kW. W uk adach Multi Split 
istnieje mo liwo  pod czenia do 5 jedno-
stek wewn trznych (od 1,6 do 7,1 kW) do jed-
nego agregatu. 

Klimatyzatory Panasonic to 
nie tylko komfort w domu
– urz dzenia oszcz dzaj
energi , oczyszczaj
powietrze, a tak e
dostosowuj  moc ch odzenia 
do wielko ci i rodzaju 
pomieszcze  oraz trybu ycia 
u ytkowników. Co wi cej, 
s  one niezwykle ciche, 
a ich kompaktowe rozmiary 
i elegancka obudowa 
pozwalaj  dopasowa
urz dzenie praktycznie do 
ka dego wn trza. 

Klimatyzacja w domu – komfort i czyste powietrze
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