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wbudowana w jednostkę wewnętrzną lampa 
LED UV naświetla krótkofalowymi promienia-
mi przepływające przez klimatyzator powietrze,  
w którym może znajdować się od 5 do 34% mikro-
organizmów. Zasysane powietrze na pierwszym 
etapie jest filtrowane, a następnie poddane zo-
staje intensywnemu napromieniowaniu biobój-
czą lampą UV-C, która zabija ponad 99% wirusów  
i bakterii. Lampa LED emituje promienie wewnątrz 
urządzenia, od prawej do lewej strony, tylko gdy 
funkcja jest włączona. Następnie zdezynfekowa-
ne, czyste i zdrowe powietrze wydmuchiwane jest 
przez klimatyzator do pomieszczenia. 99,99% sku-
teczność działania lampy UV-C w klimatyzatorze 
Haier została potwierdzona Certyfikatem Texcell.

Niejednokrotnie słyszy się o szkodliwym dzia-
łaniu promieniowania UV-C na skórę czy oczy. 
Jednak jedynie wystawienie na bezpośrednie 
promieniowanie z lampy UV-C może powodo-
wać negatywne skutki dla zdrowia. Lampa UV-C  
w klimatyzatorach Haier została osłonięta, tak 
by zagwarantować maksymalne bezpieczeń-
stwo użytkownikom. Jej światło nie wydostaje się  
poza urządzenie. Dlatego funkcja sterylizacji UV-C 
może być używana w obecności ludzi i zwierząt. 
Pomieszczenia nie trzeba wietrzyć, jak w przy-
padku ozonowania. Nie ma także żadnych ogra-
niczeń co do zachowania określonych odległo-
ści, które należałoby przestrzegać podczas pracy 
urządzenia.

Elegancki design i konstrukcja pozwalają ideal-
nie wpasować się FLEXIS Plus w aranżację każ-
dego wnętrza. Obudowa klimatyzatora pokryta 
jest: czarnym lub białym matem, a teraz urządze-
nie dostępne jest także w nowej odsłonie kolory-
stycznej – Silver Shine. 
Klimatyzator wyposażony został również w funk-
cję 56°C Steri Clean, która eliminuje do 99,9% 

bakterii i wirusów na wymienniku ciepła, czy 
Self Hygiene, antybakteryjną powłokę z nano-
cząsteczkami srebra. Klimatyzator FLEXIS Plus 
jest jednym z najcichszych na rynku – 16 dB(A). 
w standardzie ma sterowanie wi-Fi. Inteligent-
na funkcja czujnika ECO wykrywa i śledzi ruch 
człowieka, co pozwala na dostosowanie pracy 
do preferencji użytkownika.

Jak zmniejszyć zagrożenie zakażenia w pomieszczeniach, gdzie przebywają 
ludzie? Zespół projektantów i inżynierów HAIER znalazł odpowiedź.  
w wybranych klimatyzatorach HAIER dodano funkcję sterylizacji UV-C. 
Dzięki czemu powietrze jest dezynfekowane, bez szkodliwego działania  
na przebywające w pomieszczeniu osoby czy też zwierzęta. 

Klimatyzatory Haier FleXiS PluS  
z funkcją sterylizacji uV-c
Nowa funkcja w klimatyzatorach marki Haier hamuje rozwój wirusa SARS-CoV-2 do 99,99%*

Klimatyzator FLEXIS Plus dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: white Matt/Black Matt/Silver Shine

Przejdź  Więcej o FLeXIS Plus

* Technologia STERYLIZACJA UV-C zastosowana w klimatyzatorach Haier pełni funkcję hamowania rozwoju wirusa 
(SARS-CoV-2) w oparciu o wyniki laboratoryjnego badania wydajności lampy UV-C (badanie: Non-GLP VIRAL CLEARANCE 
STUDY – FIO). Testy zostały przeprowadzone przez Texcell, globalną organizację zajmującą się przeprowadzaniem 
badań na zlecenie. Texcell zweryfikował i potwierdził skuteczność tej technologii na poziomie 99,998%, w przestrzeni 
o kubaturze 45 l, w czasie 1 godziny. Wydajność funkcji Sterylizacja UV-C zmienia się w zależności od wielkości 
pomieszczenia i może potrwać kilka godzin, aby osiągnąć oczekiwany efekt. Klimatyzatory Haier z technologią 
Sterylizacja UV-C nie są urządzeniami medycznymi. Należy przestrzegać lokalnych zaleceń sanitarnych
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