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Seria klimatyzatorów domowych Panasonic 
Etherea obejmuje 8 jednostek o wydajno ci 
nominalnej od 2,2 do 8 kW. Urz dzenia te zu-
ywaj  mniej energii od tradycyjnych klima-

tyzatorów, dzi ki zastosowaniu technologii 
inwerterowej, która sprawia równie , e s
o wiele cichsze. Ponadto charakteryzuj  si
wysokimi sezonowymi wspó czynnikami 
efektywno ci grzewczej (SCOP do 4,80) oraz 
ch odniczej (SEER do 7,60), co w obu przy-
padkach zapewnia im klas  energetyczn
A++. Jednostki mog  tak e pracowa  w try-
bie ogrzewania i efektywnie dzia a  przez 
ca y rok, nawet gdy temperatury na zewn trz 
osi gaj  -15 stopni Celsjusza. 

W celu redukcji kosztów utrzymania jed-
nostki klimatyzacyjnej oraz poprawy kom-
fortu u ytkowników, modele Etherea s  wy-
posa one w system Econavi, wykorzystuj cy 
czujniki ruchu oraz nas onecznienia. Dzi ki 
nim urz dzenie ocenia liczb  osób przeby-

waj cych w pomieszczeniu, ich aktywno
oraz dok adn  lokalizacj  i na tej podstawie 
reguluje swoj  prac  oraz kierunek nadmuchu 
powietrza. Analizuje te  zmiany w stopniu 
nas onecznienia i dostosowuje wydajno  kli-
matyzatora do faktycznego zapotrzebowania 
na ogrzewanie lub ch odzenie. Dodatkowo, 
z my l  o zwi kszeniu oszcz dno ci, istnieje 
mo liwo  sterowania jednostk  Etherea za 
pomoc  aplikacji IntesisHome. To oznacza, 
e u ytkownik, przy u yciu smartfonu, ta-

bletu czy komputera z dost pem do Internetu, 
mo e w czy  lub wy czy  urz dzenie, usta-
wi  tryb pracy oraz temperatur  praktycznie 
z dowolnego miejsca.

Linia Panasonic Etherea spe ni rów-
nie  oczekiwania osób, którym zale y na
czysto ci powietrza w pomieszczeniu, jak 
i alergików. Ka dy model posiada system 
oczyszczania powietrza Nanoe-G, który eli-
minuje a  99 proc. rozproszonych w powie-

trzu szkodliwych wirusów, bakterii i zarod-
ników ple ni. Dodatkowo nanocz steczki 
wychwytuj  szkodliwe mikroorganizmy osa-
dzone na powierzchniach – np. mebli czy 
tkanin, a tak e te znajduj ce si  wewn trz 
filtra. Dzi ki temu powietrze w mieszkaniu 
jest czystsze i wie sze.

Jednostki klimatyzacyjne Panasonic 
Etherea, za spraw  wyposa enia w inteli-
gentne technologie, dostosowuj  si  do ryt-
mu dnia domowników, zapewniaj  komfort 
termiczny oraz czyste powietrze. Co wi cej, 
u ytkownicy maj  pe n  kontrol  nad zu y-
ciem energii, dzi ki czemu mog  zoptyma-
lizowa  prac  jednostek, co z kolei prze o y
si  na oszcz dno ci w bud ecie.

Przyjemny ch ód
w letnie dni

www.aircon.panasonic.pl 

Artyku  promocyjny

Klimatyzacja w domu to doskona y sposób, aby upalne letnie dni nie by y zbyt uci liwe i nie 
pozbawia y nas energii. Warto jednak pami ta , aby urz dzenie by o odpowiednio dobrane do 
potrzeb u ytkowników. Obecnie, nowoczesne jednostki klimatyzacyjne, takie jak Panasonic 
Etherea, s  nie tylko bardzo wydajne, ale mog  te  automatycznie regulowa  temperatur
w zale no ci od tego, czy w pomieszczeniu przebywaj  domownicy oraz od ich aktywno ci.
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