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Jonizator gwarancją czystego powietrza
w modelu TCL Ocarina możemy wyróżnić nową 
funkcję jonizatora, który generując dodatnio  
i ujemnie naładowane jony trafiające do nawie-
wanego do pomieszczenia powietrza, neutrali-
zują groźne dla zdrowia cząsteczki bakterii i wiru-
sów, a także zarodniki pleśni i grzybów poprzez 
uszkadzanie błon komórkowych wymienionych 
patogenów. Dodatkowo, nadmiar jonów dodat-
nich, generowanych przez elektronikę w miesz-
kaniach, może być przyczyną takich dolegliwości 
jak: kaszel, katar, bóle głowy, znużenie, kłopoty 
z koncentracją itp. w efekcie zastosowania joni-
zacji jakość powietrza ulega znacznej poprawie, 
co pozytywnie wpływa na zdrowie oraz samopo-
czucie domowników.

Sterylne powietrze dzięki lampie UV 
wbudowana lampa LED UV-C ma za zadanie 
naświetlić krótkofalowymi promieniami prze-
pływające przez klimatyzator powietrze. Pod-
dane działaniu biobójczej lampy bakterie i wiru-
sy ulegają zniszczeniu. Zdezynfekowane, czyste  
i zdrowe powietrze jest następnie nawiewane 
do pomieszczenia, przez co użytkownik zyskuje 
gwarancję bezpiecznego klimatu wewnątrz dla 
siebie i swojej rodziny. 

Delikatny podmuch Gentle Wind
Gentle wind to rewolucyjne rozwiązanie, dzięki 
któremu domownicy poczują chłód, ale bez in-
tensywnego podmuchu powietrza. Zastosowa-
nie specjalnej konstrukcji żaluzji pionowych (sekcji 
płatków) wyposażonych w mikrootwory pozwa-
la uzyskać łagodny, rozproszony strumień powie-
trza nawiewanego przypominający morską bryzę.  
w porównaniu do zwykłych klimatyzatorów,  
w których nawiew bywa zbyt intensywny, rozwią-
zanie Gentle wind delikatnie i cicho schładza po-
mieszczenie, zużywając przy tym niewiele energii.

Klimatyzatory TCL zdobywają coraz więcej zwolenników wśród polskich konsumentów. Szeroki wybór modeli, 
doskonałe parametry techniczne oraz coraz więcej nowoczesnych rozwiązań to tylko niektóre z plusów.  
Model TCL Ocarina oferuje wiele unikalnych funkcji, które przekonają najbardziej wymagających i sprawią,  
że jego codzienne użytkowanie stanie się czystą przyjemnością. Oto najnowsze z nich.

TCL OCarina – nOwe ObLiCze kLimaTyzaCji
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Sterowanie Wi-Fi oraz głosowe za pomocą 
asystenta Google 
Kontrolowanie temperatury w domu o każdej 
porze dnia i nocy, z każdego miejsca na świecie? 
Jest to możliwe dzięki inteligentnemu sterowaniu 
wi-Fi, w które wyposażony jest model TCL Ocari-
na. wystarczy dostęp do Internetu i zainstalowa-
nie aplikacji TCL Home w telefonie. Dodatkowo, 
dzięki ściągnięciu aplikacji Google Home można 
sterować klimatyzatorem za pomocą prostych 
poleceń głosowych. Połączenie ze smartfonem 
można uzyskać za pośrednictwem TCL HOME 
lub Asystenta Google. To użytkownik decydu-
je kiedy włączy lub wyłączy klimatyzator, który 
nawet na odległość, będzie pracował zgodnie  
z ustawieniami. Żeby cieszyć się możliwościami 
klimatyzatora każdego dnia, warto stworzyć ty-
godniowy harmonogram jego pracy. Aplikacja 
TCL Home umożliwia dodanie wielu użytkow-
ników, dzięki czemu wszyscy domownicy mogą 
sterować ustawieniami klimatyzatora.

Alarm czyszczenia filtra 
TCL Ocarina ma funkcję alarmu czyszczenia fil-
tra, który w odpowiednim momencie informuje 
użytkownika o konieczności jego wyczyszcze-
nia. Przypomnienie pojawia się w formie komu-
nikatu CL na wyświetlaczu klimatyzatora TCL lub  
w aplikacji TCL HOME.

Funkcja Samoczyszczenia
Funkcja 30-minutowego, 4-etapowego progra-
mu oczyszczającego i sterylizującego parownik  
w temperaturze 56°C (od zamrażania, rozmrażania, 
suszenia, aż po sterylizację) i jej regularne używa-
nie gwarantuje, że klimatyzator będzie służył przez 
długie lata. Funkcja ta hamuje rozwój szkodliwych 
mikroorganizmów na powierzchni wilgotnego la-
tem wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej.  
w ten sposób zapobiega powstawaniu rdzy na  

wężownicy, dzięki czemu klimatyzator zostaje 
utrzymany w optymalnym stanie. Używanie funkcji 
Samoczyszczenia zależy wyłącznie od użytkowni-
ka, jednak zalecamy, aby korzystać z niej regularnie. 

Ogrzewanie 8°C
Funkcja ta zapobiega nadmiernemu wychło-
dzeniu pomieszczenia, nie pozwalając na spa-
dek temperatury w pomieszczeniu poniżej 8°C. 
w czasie dłuższej nieobecności domowników, 
gdy temperatura wewnątrz pomieszczenia spad-
nie poniżej 8°C, klimatyzator automatycznie za-
łączy się w tryb grzania. Ogrzanie powietrza  
w pomieszczeniu do temperatury 18°C spowo-
duje przywrócenie trybu czuwania dla jednostki. 

Tryb Eco
w klimatyzatorze znajduje się bezpieczny dla oto-
czenia i efektywny czynnik chłodniczy R32 sto-
sowany aktualnie w chłodnictwie i klimatyzacji, 
który nie szkodzi ozonosferze. Dzięki energoosz-
czędnym sprężarkom inwerterowym i zastoso-
waniu najnowocześniejszych układów mikropro-
cesorowych urządzenie szybko i wydajnie osiąga 
i utrzymuje zadaną temperaturę w pomieszcze-
niu. Tryb Eco pozwala na pracę urządzenia ze 
zmniejszonym poborem energii elektrycznej,  
co zmniejsza rachunki za prąd.

Przepływ powietrza 4D
Dla osób, którym zależy na skutecznym schło-
dzeniu całego pomieszczenia mamy idealne 
rozwiązanie. Jest to funkcja przepływu powie-
trza 4D. Powiększona żaluzja pozioma zapewnia 
nawiew powietrza o kącie do 72o, gwarantując  

precyzyjne i komfortowe klimatyzowanie nawet 
dużego pomieszczenia. Automatyczny ruch ża-
luzji poziomej i żaluzji pionowych zapewnia roz-
przestrzenianie się powietrza w każdym kierunku, 
co zwiększa komfort użytkownika oraz zapew-
nia równomierne schładzanie (ogrzewanie) po-
wietrza w całym klimatyzowanym wnętrzu.

Funkcja Easy to clean
Utrzymanie klimatyzatora w czystości ma istot-
ne znaczenie dla jakości nawiewanego powie-
trza. Model TCL Ocarina został zaprojektowany 
z intuicyjną koncepcją czyszczenia. Łatwy, szybki 
ręczny demontaż, a następnie montaż 4 kluczo-
wych elementów (filtr, żaluzje, łopatki oraz dol-
na płyta montażowa) powoduje skrócenie czasu 
wykonywania czynności serwisowych i konser-
wacyjnych podczas przeglądu. 
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