STERK STAALTJE INNOVATIE

Energielabel
Koelen

De nieuwe Haier Expert heeft een eigentijds strak design en
voldoet aan al jouw eisen. Zo voorkomt hij voelbare koude
of warme luchtstromen met behulp van de Coanda Plus
technologie en kun je de airco met je stem bedienen of op
afstand via de Haier hOn Smart Home App.
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Het toestel is met recht een Expert als het gaat om innovatie. De
UVC-Pro technologie voorkomt dat bacteriën en schimmels zich
reproduceren. Hierdoor ben je altijd verzekerd van een gezond
binnenklimaat. En met de IFeel functie op de afstandsbediening
kan je de temperatuur overal in de ruimte opnemen. De Haier
Expert gebruikt de gemeten data direct om de werking te
optimaliseren.
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hOn Smart Home App

Zeer energiezuinig

Steri-Clean technologie

Fluisterstil: vanaf 16 dB(A)

Self-Clean technologie

Kan koelen en verwarmen

Met afstandsbediening en WiFi-besturing

Coanda-Plus technologie

Ecosensor

I Feel technologie

Stembediening via Google Assistant en Amazon
Alexa

Coanda

UV Ray

UVC Pro technologie

kW

Capaciteiten: 2,0 / 2,5 / 3,5 / 4,2 / 5,0 kW

Vergelijk alle Haier airconditioners in één overzicht achterin deze brochure.
Vraag voor technische specificaties je installateur.
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INNOVATIEVE HAIER TECHNOLOGIE
Haier airconditioningsystemen zijn uitgerust met innovatieve technologie voor maximaal comfort, energiebesparing en
een gezond binnenklimaat.
2m

60º

m
De Ecosensor ‘ziet’ de 8mensen
in de
kamer en past de luchtstroom aan. Bij een
hoge lichaamstemperatuur wordt er een
verkoelende of verwarmde luchtstroom
op die persoon gericht. Bij een lage
lichaamstemperatuur wordt deze juist
omgeleid. Dit kun je zelf instellen.

Coanda

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.

Steri-Clean70º

70º

De Haier Steri-Clean technologie doodt
vrijwel alle bacteriën en virussen in60ºen
rond de airconditioner door de verdamper
tot 56 C° te verhitten. Zo komt er geen
vervuilde lucht uit het toestel. Onze SteriClean technologie is onafhankelijk getest
en SGS-gecertificeerd.
8m

Ecosensor

Self-Clean technologie
Tijdens het gebruik van een airco ontstaat
er vuilophoping op de verdamper.
Wanneer het vuil niet regelmatig
wordt verwijderd, vermindert dit de
efficiency van een airco met 15-30 %.
Bovendien bevordert vuil de aanwas
van bacteriën en schimmels. De Haier
Self-Clean technologie zorgt ervoor
dat de airconditioner zijn belangrijkste
componenten zelf reinigt.

UV Ray

UVC-sterilisatie

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.

I Feel technologie
Met de I Feel functie kan je de
temperatuur overal in de ruimte opnemen.
Met een simpele druk op de I Feel-knop op
de afstandsbediening ontvangt de airco 
real-time temperatuurdata en past het
toestel de werkingsomstandigheden aan
om de ingestelde temperatuur te bereiken.
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