Wind-Free™ Plus.
O clima perfeito, rápido e sem vento.
Agora com Inteligência Artificial.

AR-CONDICIONADO SPLIT INVERTER SAMSUNG
WIND-FREE™ PLUS SEM VENTO E COM INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL QUENTE E FRIO
9.000 Btu
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Ambientes confortáveis sem
o vento direto desagradável

Economia de até 77%
de energia*

Wind-Free ™

Digital Inverter

Refrigeração ampla sem vento com ar ideal.
O Ar-Condicionado Split Samsung Wind-Free Plus
oferece um conforto térmico sem a sensação
desagradável do vento direcionado.
O ar é disperso suavemente através de 23.000
microssaídas de ar para que você não sinta
nem muito calor nem muito frio.

Ao entrar no modo Wind-Free, o compressor
Digital Inverter opera consumindo o mínimo de
energia, mantendo a temperatura desejada
sem desligar e ligar frequentemente, garantindo
ambientes sempre confortáveis.
* Testado no modelo AR09TXCAAWKNEU em comparação
com o modelo convencional Samsung AQ09TSLXEA.

Ar mais puro para você e sua família

Easy Filter Plus

Filtro Triplo (Tri Care Filter)

Filtro que mantém o ar fresco e garante
a limpeza da parte interna da unidade.
Além de coletar pó, ele elimina até 99% de
bactérias e alérgenos ao passarem por
uma densa malha de filtro antibacteriana.

Poderoso filtro com materiais que
capturam até 99% bactérias nocivas, vírus
e outros alérgenos inativos presentes no ar,
assim como poeira fina.
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Ambientes climatizados
automaticamente

Ambientes confortáveis
43% mais rápido*

AI Auto Cooling

Fast Cooling

Experimente viver de uma maneira
inteligente com o AI Auto Cooling*. Otimiza
automaticamente os vários modos, analisando
as condições da sala e os padrões de uso**.
Com base na temperatura preferida, ele alterna
automaticamente para o modo mais apropriado
para manter as condições ideais.

Resfrie os ambientes rapidamente de canto
a canto, para que você esteja sempre confortável.
A Tecnologia Inverter combinada com
um design avançado permite resfriar
ambientes 43% mais rápido**.
* Testado no modelo AR12TXCAAWKEU em comparação com o modelo convencional
Samsung AQ12EASER. ** Testado no modelo AR24TXFCAWKNEU.

* É necessária uma conexão Wi-Fi e uma conta Samsung. ** Armazena dados do usuário,
preferências e padrões de uso para sugerir as opções mais úteis.

Controle a temperatura de qualquer
lugar e com comando de voz*

Controle de Voz

Conectividade via SmartThings

Você pode simplesmente dizer o que deseja
e será feito**. Controle o Ar-Condicionado
Wind-Free™ Plus através da Bixby, Amazon
ou Google Assistant.

Controle a temperatura em sua casa
a qualquer hora e em qualquer lugar. Usando
o SmartThings App*, você pode controlar
e monitorar remotamente o ar-condicionado
com apenas um toque. Ou simplesmente diga
ao sistema de Inteligência Artificial (AI)* o que você
deseja** e ele faz. Ele ainda sugere
as melhores configurações.

* Disponível em dispositivos Android e iOS. É necessária uma conexão Wi-Fi e uma conta Samsung.
** Controle de voz suportado em inglês (EUA, Reino Unido, indiano), chinês, coreano, francês,
alemão, italiano, espanhol e português.

* Disponível em dispositivos Android e iOS. É necessária uma conexão Wi-Fi e uma conta Samsung.
** Controle de voz suportado em inglês (EUA, Reino Unido, indiano), chinês, coreano, francês,
alemão, italiano, espanhol e português.
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Durma muito melhor
a noite toda

Ar-Condicionado
sempre limpo

Modo Good Sleep

Auto Clean

O modo Good Sleep cria o clima ideal
para dormir. Seu controle de temperatura
mantém um ambiente confortável
para noites de sono tranquilas.

Quando o ar-condicionado é desligado,
a função de limpeza automática opera sozinha
um ventilador para remover pó e umidade
no trocador de calor. Assim, ele permanece
limpo e seco, evitando o crescimento
de bactérias e mofo.

Operação mais silenciosa com 10 anos
de garantia no compressor

Tecnologia Digital Inverter

Compressor Digital Inverter

Esfrie seus espaços com menos ruído, para não
incomodá-lo. O compressor cria um fluxo de ar
poderoso, mas funciona muito silenciosamente,
pois inclui um silenciador de tubo duplo. Reduz
o ruído do fluxo de refrigerante ao operar em alta
velocidade e minimiza o ruído ambiente durante
a operação em baixa velocidade.

O Ar-Condicionado Samsung possui
a tecnologia Digital Inverter que, além
de garantir eficiência energética e menos
ruído, possui 10 anos de garantia
no compressor.
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Resistência e durabilidade

Performance estável e duradoura

Serpentina de Cobre

Tripla Proteção

A serpentina de cobre, presente na linha
de Ar-Condicionado Samsung, oferece maior
resistência e durabilidade.

Mantém-se em funcionamento até nos
ambientes mais difíceis devido à Tripla
Proteção. Evita sobrecargas, mesmo sem um
estabilizador de corrente separado
e tem revestimento anticorrosão que pode
suportar condições adversas.

Instalação 45% mais rápida

Design Simples
Design modular simples e peso leve,
para fácil instalação. Instale o ar-condicionaodo
em tempo 45% menor.
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Ficha Técnica

Imagens meramente ilustrativas. Algumas funções requerem conexão com a internet. Os produtos e serviços anunciados podem ser descontinuados. Mais informações em www.samsung.com.br.

Capitais e regiões metropolitanas SAC 4004 0000
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Demais localidades 0800 124 421

www.samsung.com.br
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