
Freski komode. 
Njëtrajshmërisht befasuese.
Me mijëra mikrovrima që përhapin butësisht dhe njëtrajtësisht 
ajrin e pastër në çdo dhomë, gama WindFree™ bën të mundur 
që ju të jetoni, punoni dhe relaksoheni në mënyrë komode pa 
përjetuar ndjesinë e rrymave të ftohta të pakëndshme.

samsung.com/windfree-range



Freski komode.
Njëtrajshmërisht befasuese.

Gama e "Samsung" WindFree™ përdor teknologji novatore për të ofruar nivele të reja komoditeti 
në çdo hapësirë, në mënyrë që të përjetoni mirëqenien totale pavarësisht vendndodhjes apo aktivitetit tuaj.

Teknologjia e ftohjes WindFree™ përdor mijëra mikrovrima për të përhapur njëtrajtësisht ajrin e freskët 
pa rryma të pakëndshme ajri të ftohtë. Në modalitetin WindFree™ ajri përhapet butësisht dhe pa zhurmë, 

duke ju ofruar rehati maksimale me zhurmë minimale.

Hapi 1 Hapi 2 Hapi 3
Paneli i përparmë hapet 
dhe modaliteti "Ftohje 
e shpejtë" ftoh të gjithë 
dhomën me shpejtësi.

Temperatura e caktuar 
arrihet në modalitetin "Ftohje 
e shpejtë" dhe paneli mbyllet.

Modaliteti WindFree™ 
e qarkullon ajrin e freskët 
në mënyrë të njëtrajtshme 
përmes mijëra mikrovrimave.

Si funksionon Samsung WindFree™?

Gama e disponueshme:

Etiketat e afi shuara të energjisë bazohen në versionin 9k Btu të "WindFree™ Elite" dhe janë në pajtim me Rregulloren e BE Nr. 626/2011 "Për klasifi kimin e etiketave" (LOT 10) 2019, nga shkalla D në A+++. Kondicionerët "Samsung WindFree™" përmbajnë gaze me efekt 
serë të fl uorinuara R32 (GWP = 675) dhe/ose R410A (GWP = 2088). 1 Kontaktoni përfaqësuesin tuaj lokal të "Samsung" për informacion të plotë rreth produktit.

WindFree™ 
me montim në mur

WindFree™
Kasetë me 1 drejtim

E disponueshme në gamën 
"Multi split", "Komerciale" dhe "VRF" 
në kapacitete nga 1,7 deri në 7,1 kW.1

E disponueshme në gamën 
"rezidenciale" dhe "Multi Split" 

në kapacitete nga 2,0 deri në 6,8 kW.1

E disponueshme në gamën 
"Multi Split", "Komerciale" dhe "VRF" 
në kapacitete nga 1,7 deri në 14,0 kW.1

Kasetë 4-drejtimëshe
WindFree™

A+++A+++



2 ASHRAE (Shoqata Amerikane e Inxhinierëve për Ngrohje, Ftohje dhe Kondicionerë) e përkufi zon "Ajrin e njëtrajtshëm» si rryma ajri në shpejtësi nën 0,15 m/s, që nuk kanë 
rryma të ftohta. 3 Nevojitet lidhje me Wi-Fi dhe një llogari në aplikacionin "SmartThings" të "Samsung". Seti Wi-Fi duhet porositur veçmas. Nevojiten sistemet operative iOS 10.0 
e lart dhe Android 5.0 e lart. 4 Ruan të dhënat, preferencat dhe mënyrat e përdorimit të përdoruesit për të rekomanduar opsionet më të dobishme. 5 Nevojitet lidhje me Wi-Fi 
dhe një llogari në aplikacionin "SmartThings" të "Samsung". Seti Wi-Fi duhet porositur veçmas. Nevojiten sistemet operative iOS 10.0 e lart dhe Android 5.0 e lart. Disa veçori 
të përshkruara mund të jenë objekt zbatimi ose mund të jenë opsionale. 6 Funksioni i sensorit të diktimit të lëvizjeve mund të gjendet vetëm në modelin "WindFree™ Elite". 
7 Verifi kuar nga "Intertek", numri i raportit RT20E-S0010-R, data e lëshimit: 17 prill 2020. Elementi K (Precipituesi ektrostatik) i "Samsung Electronics" mund të sterilizojë 
mikroorganizmat që mblidhen në fi ltër (Escherichia coli: mbi 99 %, Staphylococcus aureus: mbi 99 %).

Teknologjia WindFree™ përmirëson 
komoditetin tuaj të brendshëm 

duke përdorur mijëra mikrovrima 
për shpërndarjen e ajrit të freskët 

në mënyrë të njëtrajtshme pa ndjesi 
të pakëndshme ere të ftohtë. 
Në modalitetin WindFree™, 

ajri përhapet lehtë e qetë, duke ju 
mundësuar një ambient me 

"Ajër të njëtrajtshëm",2 që ju ofron 
mirëqenie të plotë ditën dhe natën.

Kompresori i "Samsung" me teknologjinë 
"Digital Inverter" ju ndihmon të kurseni 

energji, duke ftohur shpejt pa shpenzuar 
energjinë, duke i mbajtur dridhjet 

dhe nivelet e zhurmës në minimum. 
Sensori i detektimit të lëvizjeve (MDS)6

(MDS)  ftoh dhomën me efi kasitet duke 
vetërregulluar aktivitetin e kondicionerit 

gjatë kohës që nuk ka njeri përreth.

Filtri PM 1.0 jo vetëm që mbledh pluhura 
tejet të imëta deri në 0,3 μm, por dhe 
eliminon disa baktere të mbledhura 

përmes një precipituesi elektrostatik7. 
Ai ka dy pjesë kryesore që ngarkojnë 
dhe grumbullojnë pluhurat dhe disa 

lloje bakteresh7. Shkarkuesi shkëndijor 
krijon jone negative. Dhe si i tille, 

iu jep grimcave të pluhurit dhe disa 
baktereve7 një ngarkesë negative, 

në mënyrë që ato të mbërthehen fort 
pas elektrodës së tokëzuar për shkak 
të forcës elektrostatike të kolektorit. 

Një avantazh i mëtejshëm është se fi ltri 
mund të lahet pjesërisht, duke kursyer 

kostot e blerjes dhe të mirëmbajtjes apo 
të zëvendësimit të fi ltrit. 

WindFree™ me montim në mur me 
"AI Auto Comfort"3 ju prezanton me një 
mënyrë inteligjente jetese. Ai analizon 
kushtet e dhomlës dhe mënyrat tuaja 
të përdorimit dhe4 më pas rregullon 

automatikisht temperaturën. Me të gjitha 
njësitë WindFree™, temperaturat mund 

të menaxhohen edhe në distancë përmes 
aplikacionit "SmartThings"5. 

Ndezja/fi kja, përzgjedhja e modalitetit 
të ftohjes apo programimi i funksionimit 

të tij janë vetëm një komandë larg.

Ftohje WindFree™ Efikasitet energjetik

Filtri PM 1.0

Funksionim inteligjent







Kaseta 1-drejtimëshe, 
me dizajnin e saj të gjatë 
dhe të hollë, e bën më të 
lehtë instalimin për një 
shumëllojshmëri aplikimesh, si 
p.sh në dhoma hoteli dhe zyra. 
Fleta e madhe dhe e optimizuar 
funksionon për të freskuar 
shpejt dhe me efi kasitet, duke 
mbuluar të gjithë hapësirën.

Kaseta 1-drejtimëshe 
WindFree™ gjithashtu 
përmban një sistem pastrimi 
me tre fi ltra, që ka tre panele të 
ndryshme pastrimi. Filtri PM1.0, 
parafi ltri dhe fi ltri i heqjes së 
aromave1. Filtrat përmirësojnë 
zbutjen e lëndëve grimcore 
dhe e mbajnë të freskët ajrin 
e brendshëm duke pakësuar 
pluhurat dhe dosa lloj 
bakteresh.2

WindFree™ me 
montim në mur

Kasetë 
1-drejtimëshe 
WindFree™

PM 1.0
Filtër

Ngrirje
Larje

Gama e Samsung WindFree™ 
me montim në mur ka një siluetë 
drejtkëndore dhe të thjeshtë. 
Njësia përshtatet në mënyrë 
harmonike në çdo hapësirë, duke 
fi lluar nga përdorimi në banesa 
e deri në përdorime për qëllime 
tregtare. Ajo ofron komoditetin 
e temperaturave inteligjente në 
shtëpi falë komandave të zgjuara 
që iu përshtaten preferencave 
tuaja personale, duke ruajtur 
automatikisht kushtet optimale.

WindFree Pure 1.0 është prurja 
më e fundit në gamën WindFree™. 
Njësia ka të integruar një sistem 
fi ltri për pastrim, që e mban të 
freskët ajrin e brendshëm duke 
pakësuar pluhurat dhe disa lloje 
bakteresh.2

WindFree™
Ftohje

"AI Auto 
 Comfort"

Sensori 
i diktimit 

të lëvizjeve

Komandim 
me Wi-Fi

Filtri "Tri-
Care"

R32
Freoni

Të gjitha veçoritë nuk janë të disponueshme tek të gjitha modelet.Të gjitha veçoritë nuk janë të disponueshme tek të gjitha modelet.



WindFree™
Ftohje

Freon R32

Filtër
PM 1.0

Filtër
PM 1.0

Komandim 
me Wi-Fi

Duke ju ofruar mundësinë 
e zgjedhjes sipas madhësisë 
(të madhe ose të vogël), kaseta 
4-drejtimëshe mundëson 
shumëllojshmëri optimale për 
ambiente që variojnë nga zyrat 
e mëdha deri te dyqanet e vogla të 
shitjes me pakicë. Fletët e mëdha 
dhe të optimizuara punojnë për 
të freskuar hapësirat shpejt dhe 
me efikasitet, duke mbuluar çdo 
kënd, ndërkohë që jonizuesi "SPi" 
mban të freskët ajrin në ambientet 
e brendshme duke reduktuar 
ndotësit, alergjenët dhe bakteret 
në ajër.2

Kaseta 4-drejtimëshe WindFree™ 
gjithashtu përmban një sistem të 
përmirësuar të pastrimit me dy 
filtra. Filtri PM1.0 dhe Para-Filtri. 
Filtrat shtojnë zbutjen e lëndëve 
grimcore dhe ndihmojnë në 
ruajtjen e një ajri të brendshëm 
më të pastër.

Kasetë 
4-drejtimëshe 
WindFree™

WindFree™
Ftohje

Jonizues
SPi

Sensori  
i diktimit  

të lëvizjeve

Komandim 
me Wi-Fi

R32
Freoni

Të gjitha veçoritë nuk janë të disponueshme tek të gjitha modelet. 1 Filtri i heqjes së aromave mund të gjendet vetëm në kasetën 1-drejtimëshe WindFree™. 2 Numri i raportit të "Intertek": RT20E-S0010-R data: APR. 17, 2020 (Rishikuar)  
Bazuar në të dhënat e mbledhura, hipoteza pranohet: Elementi K (Precipitatori elektrostatik) i "Samsung Electronics" mund të sterilizojë disa lloje të baktereve të grumbulluara në filtër. (Escherichia coli: mbi 99 %, Staphylococcus aureus: mbi 99 %)



Mësoni më shumë rreth  
zgjidhjeve të "Samsung" për klimën në:
www.samsung.com/climate

"Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V."
Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
Kutia postare 75810, 1118 ZZ Schiphol
+31 (0)8 81 41 61 00
Holandë

"Samsung Electronics Co., Ltd." merr pjesë në programin e certifikimit  
"Eurovent" (ECP) për Kondicionerët e Ajrit (AC), për sistemet e Qarkullimit  
të Ndryshueshëm të Freonit (VRF) dhe për Pompat e Nxehtësisë me Paketa  
Ftohëse të Lëngshme (LCP-HP). Për të kontrolluar vlefshmërinë e certifikimit, 
vizitoni: www.eurovent-certification.com

Të drejtat e autorit © 2021, "Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V." Të gjitha të drejtat të rezervuara. "Samsung" është një markë tregtare  
e regjistruar e "Samsung Electronics Co., Ltd.". Specifikimet dhe dizajnet mund të ndryshojnë pa paralajmërim dhe mund të përmbajnë informacione paraprake. 
Peshat dhe matjet jometrike janë të përafërta. Të gjitha të dhënat janë konsideruar si të sakta në momentin e hartimit. "Samsung" nuk mban përgjegjësi  
për gabimet apo mangësitë. Disa imazhe mund të jenë modifikuar në formë dixhitale. Të gjitha markat, produktet, emrat e shërbimeve dhe logot janë marka 
tregtare dhe/ose marka tregtare të regjistruara të pronarëve përkatës dhe njihen e pranohen si të tilla përmes këtij dokumenti.


