
De Haier Flexis Plus is met recht een veelzijdige krachtpatser te 
noemen. De Flexis Plus is de ideale keuze wanneer u verzekerd 
wilt zijn van comfort én een optimale luchtkwaliteit in één 
toestel. 
Naast uitgebreide comfort- en bedieningsmogelijkheden, bevat 
de Flexis Plus UVC-sterilisatie technologie om de lucht te 
steriliseren voordat deze uw kamer wordt ingeblazen. Dankzij de 
innovatieve Steri-Clean functie wordt bovendien 99,9% van de 
aanwezige bacteriën en virussen gedood. De Flexis Plus is ook 
beschikbaar in stijlvol mat zwart.

VEELZIJDIGE KRACHTPATSER 
VOOR EXTRA GEZONDE LUCHT
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6 jaar garantie

Single-split

Multi-split

Standaard meegeleverd

Extreem energiezuinig

Fluisterstil: vanaf 16 dB(A)

Kan koelen en verwarmen

Self-Clean technologie

UVC-sterilisatie

Steri-Clean technologie 

16
dB(A)

UV Ray

Met afstandsbediening en WiFi-besturing

Ecosensor

Stembediening via Google Assistant 
en Amazon Alexa

Verkrijgbaar in wit en stijlvol mat zwart

Capaciteiten: 2,0* / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 / 7,1 kWkW
*alleen multi-split

Vraag voor technische specificaties uw installateur of kijk op www.haierairconditioning.nl



Haier airconditioningsystemen zijn uitgerust met innovatieve technologie voor maximaal comfort, energiebesparing en 
een gezond binnenklimaat.

De Ecosensor detecteert de aanwezig-
heid van mensen en veranderingen in de 
lichtintensiteit in een ruimte. Wordt er een 
hoge lichaamstemperatuur gemeten, dan 
wordt de frisse lucht-stroom gericht op 
de persoon of juist omgeleid, afhankelijk 
van uw wensen. Is er niemand aanwezig, 
dan wordt de energiebesparende modus 
actief. Valt de nacht of gaat het licht 
uit, dan schakelt het systeem over op de 
slaapstand.
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Ecosensor
Het ultraviolette licht van zonlicht 
bestaat uit drie types, waaronder UVC. 
Dit type is bewezen effectief in het doden 
van genetisch materiaal. Doordat een 
ingebouwde UV-lamp zijn licht over de 
luchtuitlaat van de binnendeel straalt, 
worden schadelijke stoffen in de lucht 
gesteriliseerd en komt er gezondere lucht 
uit de airconditioner.

UVC-sterilisatie
De Haier Steri-Clean technologie doodt 
vrijwel alle bacteriën en virussen in en 
rond uw airco door de verdamper tot 56 
C° te verhitten. Zo komt er geen vervuilde 
lucht uit het toestel. Onze Steri-Clean 
technologie is onafhankelijk getest en 
SGS-gecertificeerd.

Steri-Clean

Coanda Plus 
luchtstroom

Een veel gehoorde klacht over 
airconditioners is een voelbare koude 
of warme luchtstroom. Met de Coanda 
Plus technologie wordt deze overlast 
tot een minimum beperkt. De Coanda 
Plus technologie combineert drie 
aerodynamische principes in één 
aangename, krachtige en efficiënte 
luchtstroom.

Self-Clean technologie

Deze technologie bevriest de verdamper/
condensor in de airconditioner. Door het 
zogenaamde “koude-expansie” effect 
komt vuil los van het oppervlak. Hierna 
wordt de verdamper verhit, waardoor 
de rijp ontdooit en het losgeraakte vuil 
wegspoelt door de afvoer. Door de 
verhitting droogt de verdamper snel en 
krijgen schadelijke bacteriën geen kans.

Super-IFD Sterilisatie

Een IFD-filter is een speciaal filter 
dat luchtverontreinigende stoffen 
en allergenen met 99,9% efficiency 
verwijdert. IFD-filters danken deze hoge 
efficiency aan de vorming van krachtige 
elektrische aantrekkingskracht tussen 
de deeltjes in de lucht en de kern van 
het filter. Het filter is uitneembaar en 
makkelijk te reinigen.

INNOVATIEVE HAIER TECHNOLOGIE




