
MIDEA 

XTREME HEAT

T U T V U S T U S Ü L E VA A D E

Xtreemne kütmine, xtreemsetes oludes.

100% täisvõimsus, et hoida teid soojana isegi siis kui 

välistemperatuur langeb -25°C kraadini.

INSTA HEATER: Nutikas eelsoojendus valmistab 

kompressori ette kütmiseks ja tagab sujuva käivituse ka 

väga madalatel välisõhu temperatuuridel.

Silmapaistev küttejõudlus isegi äärmuslikes tingimustes         

Ülimalt energiatõhus

Rakenduse kaudu juhtimine  

Midea Prime Guard™ vastupidavus  

Topeltfiltreerimine  

Suure võimsusega inverterkompressor         

Mugavus koos stabiilse temperatuuriga



T E H N I L I S E D N Ä I TA J A D

Vaikne

Töötab madala helitasemega kuni 20 dB, 

et teie uni ei oleks häiritud.

3D-õhuvool

Õhulabad liiguvad automaatselt, et õhu-

vool jõuaks ruumi igasse nurka ja hoiaks 

toa võimalikult soojana.

i-Clean

i-Clean tehnoloogia peseb ära tolmu,

hallituse, ja rasva, mis võivad põhjusta-

da ebameeldivaid lõhnu. Seejärel jätkab 

sisemine tuuleratas tööd, kuivatades au-

rustit, takistades seega hallituse teket ja 

hoides sisemuse puhtana.

“Tuul väldib mind”

Vältimaks jaheda õhuvoolu otsest peale 

puhumist, saate kaugjuhtimispuldiga 

suunata õhuvoolu endast eemale. 

Tundlik ekraan

Seadmel on sisseehitatud valgusandur, 

et tuvastada ruumi valgust. Kui valgus on 

välja lülitatud, hämardub ekraan järk-jär-

gult, säästes energiat ja tagades teile 

mugava une.

Topeltfiltreerimine

Sisseehitatud topelt filtreerimissüsteem  

eemaldab  põhjalikult  kahjulikud  ained,  

pakkudes  teile värsket ja puhast õhku. 

1 Aste: suure tihedusega  eelfilter,  mis  

eemaldab  õhust suurema tolmu (loo-

makarvad, seenelised, erinevate lestade 

väljaheited). 2 Aste: mikrokaitsefilter,  mis  

kaitseb  väiksemate osakeste eest (suits, 

bakterid,  auto  heitgaasid, õietolm).

Pikem õhuvool

Optimeeritud õhukanalite disain süner-

giseerib turboventilaatori kiirusega, et 

pakkuda pikemat ja soojemat õhuvoolu 

ka kaugeimas toa nurgas.

Täpne temperatuur

100 ventilaatori kiirust. Saate suurenda-

da/vähendada ventilaatori kiirust 1% ula-

tuses, et pakkuda teile täpset soovitud 

mugavust.

Nutikas WiFi juhtimine, 
kus iganes sa oled.

Laadige alla MideaHOME rakendus, et 

jätkata oma kodu kliimaseadmete juhti-

mist igal ajal olenemata asukohast, et ta-

gada ülim mugavus ja meelerahu. Aidake 

oma lastel või vanavanematel juhtida klii-

maseadet, isegi kui teid ei ole kodus.



T E H N I L I S E D N Ä I TA J A D

Häälkäskluse funktsioon

Nutikõlariga: 

Ühendage kliimaseade Amazon Echo või 

Google Home’iga, et juhtida seda hääl-

käsklustega.

Häälkäskluse funktsioon

Rakenduse kaudu: 

MideaHOME rakendus on varustatud in-

telligentse hääljuhtimisfunktsiooniga, mis 

võimaldab teil rääkida otse telefoni ning 

juhtida oma Midea õhukonditsioneeri, 

küsida ilma jne.

Automaatne sisse/välja 
lülitamine

GPS positsioneerimise kaudu: 

Kliimaseade lülitub automaatselt välja, 

kui lahkute kodunt, säästes energiat.

Kui lähenete oma kodule, lülitub seade 

uuesti sisse, et teie kodu oleks teie saa-

budes jahe.



G E A R  S H I F T

Midea inverterkliimaseadmed pakuvad kolme 

võimsusvarianti: 50%, 75% ja 100%. Võite valida 

madalama võimsustaseme, et säästa energiat.

K I I R E  V Ä L I S O S A  S U L AT U S

Suurepärase väljundvõimsuse ja uhiuue 

roostevabast terasest välisosa küttekeha suudab 

kiiresti sulatada ning eemaldada lume ja jää 

välisseadmelt, tagades nii stabiilse küttevõimsuse.

V Õ I M A S  S O O J E N D U S

Inverter Quattro™ kõrgsageduslik Racer Tech 

võimaldab kompressoril saavutada maksimaalset 

sagedust, pakkudes teile võimsat soojendust, kui 

õhksoojuspump on sisse lülitatud.
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