Video casettle
đa hướng thổi
mới trên kênh Youtube
Daikin Vietnam

Các chức năng
Cassette âm trần

Cassette âm trần

(Đa hướng thổi có cảm biến)

(Đa hướng thổi)

FXFSQ-A
Đa hướng thổi

Mới

Mới

Thông số kỹ thuật

FXFQ-A

Cassette Âm Trần ( Đa Hướng Thổi Có Cảm Biến)
FXFSQ25AVM

MODEL

FXFSQ32AVM

FXFSQ40AVM

FXFSQ50AVM

Công suất sưởi

Mặt nạ trang trí đa dạng (Tùy chọn)

Làm lạnh

Điện năng tiêu thụ

Người thiết kế có nhiều sự lựa chọn hơn với các loại mặt nạ đa dạng.

FXFSQ63AVM

FXFSQ80AVM

FXFSQ100AVM

FXFSQ125AVM

FXFSQ140AVM
54,600

1 pha, 220- 240 V/220-230 V, 50/60 Hz

Nguồn điện
Công suất làm lạnh

Mới

Dàn lạnh VRV

Sưởi

Btu/h

9,600

12,300

15,400

19,100

24,200

30,700

38,200

47,800

kW

2.8

3.6

4.5

5.6

7.1

9.0

11.2

14.0

Btu/h

10,900

13,600

17,100

21,500

27,300

34,100

42,700

kW

3.2

kW

4.0

16.0
54,600

5.0

6.3

8.0

10.0

12.5

0.028

0.035

0.056

0.061

0.092

0.164

0.170

0.194

0.026

0.034

0.056

0.060

0.092

0.144

0.159

0.183

24.5/22/20.5/20/15

33.5/30.5/27/23.5/21

Vỏ máy

16.0

Thép mạ kẽm

Lưu lượng gió (5 cấp)
Độ ồn (5 cấp)
Kích thước (CaoxRộngxDày)

m3/min

13/12.5/11.5/11/10

cfm

459/441/406/388/353

dB(A)

30/29.5/28.5/28/27

17/13.5/12.5/12/11
35/29.5/29/28/27

mm

Trọng lượng

23.5/21/20/16/13.5

38/35/34.5/29.5/27 38/36/35.5/31.5/28
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39/37/36/35.5/31

44/41/38/35/33

45/42.5/39.5/37/35 46/43.5/40.5/38/35
298×840×840

24

Lỏng (loe)

22

25

6.4
mm

Hơi (loe)

34.5/31.5/28.5/25.5/23 35.5/32.5/29.5/26.5/23

256×840×840

kg

Ống kết nối

23/20.5/19/14.5/11

600/477/441/424/388 812/724/671/512/388 830/741/706/565/477 865/777/724/706/530 1,183/1,077/953/830/741 1,218/1,112/1,006/900/812 1,253/1,147/1,041/935/812

26

9.5

12.7

15.9
VP25 (Đường kính ngoài, 34/Đường kính trong, 25)

Nước xả

Cassette Âm Trần (Đa Hướng Thổi)
FXFQ25AVM

MODEL

FXFQ32AVM

FXFQ40AVM

FXFQ50AVM

- Trắng -

- Trắng -

- Đen -

Chỉ dòng FXFSQ

Mặt nạ thiết kế

Mặt nạ tiêu chuẩn

Mới

- Trắng -

- Đen -

Công suất làm lạnh
Công suất sưởi
Điện năng tiêu thụ

Cooling
Heating

Mặt nạ thiết kế mới

Độ ồn (5 cấp)

12,300

15,400

19,100

24,200

30,700

38,200

47,800

2.8

3.6

4.5

5.6

7.1

9.0

11.2

14.0

16.0

Btu/h

10,900

13,600

17,100

21,500

27,300

34,100

42,700

47,800

54,600

kW

3.2

kW

5.0

6.3

8.0

10.0

12.5

14.0

16.0

0.029

4.0

0.036

0.040

0.063

0.096

0.158

0.178

0.203

0.027

0.036

0.040

0.063

0.096

0.150

0.166

0.191
35.5/32.5/29.5/26.5/23

m3/min

13/12.5/11.5/11/10

cfm

459/441/406/388/353

dB(A)

30/29.5/28.5/28/27

22.5/21.5/21/20/15

32/29/26/23/21

33/30.5/28/25.5/21

600/477/459/424/388 635/600/477/441/388 741/706/565/530/477 794/759/741/706/530

17/13.5/13/12/11 18/17/13.5/12.5/11

1,130/1,024/918/812/741

1,165/1,077/988/900/741 1,253/1,147/1,041/935/812

35/29.5/29/28/27

Trọng lượng

Phong cách nổi bật:

Mặt cắt thanh lịch:

Sự khác biệt tinh tế:

Lưới hồi kết cấu

Vết bẩn khó nhìn thấy trên mặt

Xung quanh miệng hồi bạc là một

bằng phẳng.

nạ thông minh.

đường bo tròn trang nhã.

Mặt nạ tiêu chuẩn*2
BYCQ125EAF (Trắng)

37/36.5/36/35.5/29.5 43/40.5/37.5/35/33 44/41.5/39/36.5/33 46/43.5/40.5/38/35
298×840×840

19

Lỏng (loe)

22

25

Hơi (loe)

mm
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9.5

6.4

15.9

12.7
VP25 (Đường kính ngoài, 34/Đường kính trong, 25)

Model
Mặt nạ
tiêu chuẩn Kích thước (CaoxRộngxDày) mm
có cảm biến Trọng lượng
kg

Dãy sản phẩm mặt nạ (Tùy chọn)

BYCQ125EEF (Trắng)

36/35.5/31.5/31/28

256×840×840

kg

Mặt nạ trang trí
(Tùy chọn)

Chỉ dòng FXFSQ
Mặt nạ tiêu chuẩn với cảm biến*1

35/33.5/29.5/28.5/27

21/20/16/15/13.5

Ghi chú: Các thông số kỹ thuật được dựa trên những điều kiện sau:
*Làm lạnh: Nhiệt độ trong phòng 27°CDB, 19.0°CWB, Nhiệt độ ngoài trời 35°CDB, Ống dẫn môi chất chiều dài tương đương: 7.5m, Chênh lệch độ cao: 0m.
*Sưởi: Nhiệt độ trong phòng 20°CDB, Nhiệt độ ngoài trời 7°CDB, 6°CWB, Ống dẫn môi chất chiều dài tương đương: 7.5m, Chênh lệch độ cao: 0m.
*Công suất dàn lạnh chỉ để tham khảo. Công suất thực tế của dàn lạnh dựa trên công suất danh định. (Xem thêm tài liệu Kỹ thuật để biết chi tiết.)
*Độ ồn: Giá trị quy đổi trong điều kiện, phòng không dội âm. Vị trí đo phía dưới cách trung tâm máy 1.5m.
Trong quá trình vận hành thực tế, các giá trị này thường hơi cao hơn do điều kiện môi trường xung quanh.

ĐẸP

SẠCH

54,600

9,600

Nước xả

PHẲNG

FXFQ140AVM

kW

mm

Kích thước (CaoxRộngxDày)

Ống kết nối

FXFQ125AVM

Thép mạ kẽm

Lưu lượng gió (5 cấp)

Tiến đến phong cách hoàn hảo

FXFQ100AVM

Btu/h

Vỏ máy

Mặt nạ thiết kế (Tùy chọn)

FXFQ80AVM

Mặt nạ thiết kế*2

BYCQ125EAPF (Trắng)

Model
Kích thước (CaoxRộngxDày) mm

Mặt nạ
thiết kế

Kích thước (CaoxRộngxDày) mm

kg

Model
Trọng lượng
Model

Đa hướng thổi

FXFSQ-A

FXFQ-A

BYCQ125EEF (Trắng ) / BYCQ125EEK (Black)
50×950×950

—
—

5.5

—

BYCQ125EAF (Trắng ) / BYCQ125EAK (Đen)

Mặt nạ
tiêu chuẩn

Trọng lượng

Đa hướng thổi có cảm biến

50×950×950
5.5
BYCQ125EAPF (Trắng)

kg

Mặt nạ
lưới tự động Kích thước (CaoxRộngxDày) mm
Trọng lượng
kg

97×950×950
6.5

Các tính năng

Đa hướng thổi

FXFSQ-A
Có dây
Điều khiển từ xa

Không dây

FXFQ-A

BRC1E63

—

—

BRC7M635F(K)
BRC7M634F(K)

Cảm biến kép *1
Luồng gió trực tiếp *1
Chế độ dò cảm biến thấp *1
Chế độ tắt cảm biên *1
Luồng gió tuần hoàn hoạt động

BRC1E63

—

—

BRC7M635F(K)
BRC7M634F(K)

Điều khiển hướng gió độc lập

BYCQ125EASF (Trắng)

5 cấp tốc độ quạt

105×950×950

Luồng gió tự động

8

Đa hướng thổi có cảm biến

Dãy dàn lạnh

Mặt nạ tiêu chuẩn
với cảm biến

FXFQ63AVM

1 pha, 220-240 V/220-230 V, 50/60 Hz

Nguồn điện

Đảo gió tự động
Lựa chọn kiểu gió
Ứng dụng cho trần cao

Chỉ model FXFSQ
Mặt nạ tiêu chuẩn có cảm biến*1
BYCQ125EEK (Đen)

25

Mặt nạ tiêu chuẩn*2
BYCQ125EAK (Đen)

*1.Tính năng cảm biến sẽ kích hoạt khi mặt
nạ có cảm biến được lắp đặt.
*2.Những mặt nạ này không có tính năng
cảm biến.

Mặt nạ lưới tự động*2

*1. Áp dụng khi mặt nạ cảm biến được lắp đặt

BYCQ125EASF
(Trắng)
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Video casettle
đa hướng thổi
mới trên kênh Youtube
Daikin Vietnam

Các chức năng*1

Dàn lạnh VRV

*1.Áp dụng khi điều khiển từ xa có dây BRC1E63 được sử dụng.

Công nghệ cảm biến Daikin
Cảm biến kép

Chức năng luồng khí tự động *7
Cảm biến nhận biết người bằng tia hồng ngoại
Cảm biến nhận biết người ở một trong 4 khu vực
Chiều cao trần nhà
Khoảng cách
nhận biết *2
(Đường kính)

Đa hướng thổi
có cảm biến
Nhận biết có người
ở một trong 4 khu vực

3.5m

4.0m

Khoảng
8.5m

Khoảng
11.5m

Khoảng
13.5m

Cảm biến nhận biết nhiệt độ sàn nhà và tự động điều chỉnh hoạt
động của dàn lạnh để giảm sự chênh lệch giữa trần nhà và sàn nhà
Chiều cao trần nhà

Nhận biết nhiệt độ
trung bình của sàn nhà

Khoảng cách
nhận biết *3
(Đường kính)

2.7m

3.5m

4.0m

Khoảng
11m

Khoảng
14m

Khoảng
16m

*3 Cảm biến hồng ngoại phát hiện ở bề mặt sàn

Chức năng cảm biến nhiệt độ

Tối ưu hướng gió bởi "Tự động"

Với chế độ đảo gió tự động, cánh
đảo gió sẽ được khiền khiển để
phân phối tối ưu hướng gió khi
trong phòng không có người.

*4,5

Có người
Không có người

Sau 30 phút tiếp theo

26°C

Tự động trả lại
nhiệt độ cài đặt
ban đầu khi người
dùng trở lại phòng

Ví dụ
Nhiệt độ cài đặt (°C)

Nhiệt độ cài đặt (°C)

27°C

Giảm hoạt động ở nơi
không có người

30°C gần trần
Nhiệt độ
phòng được phát hiện
là 30C

20
19
18

Nếu người dùng không trở lại phòng, máy điều hòa sẽ tăng thêm 1°C
cứ mỗi 30 phút và sau đó sẽ hoạt động ở nhiệt độ 30°C

Tiết kiệm
năng lượng

• Nhiệt độ cài đặt sưởi ấm: 20°C •Biên độ nhiệt điều chỉnh: 1.0°C
• Thời gian điều chỉnh: 30 phút • Giới hạn nhiệt độ cài đặt sưởi: 16°C
20°C

Không có người

Có người

Sau 30 phút

Sau 30 phút tiếp theo

Không có chức năng cảm biến

Tự động trả lại
nhiệt độ cài đặt
ban đầu khi người
dùng trở lại phòng

Giảm thiểu gió lùa
nhưng chân bị lạnh

Thời gian

Làm lạnh

Có chức năng cảm biến
Phát hiện nhiệt độ sàn thấp
hơn khu vực gần trần

30°C gần trần
Nhiệt độ trong phòng
được tính toán là 27C trong khu vực
gần cơ thể người

Điều khiển tự động xác định
nhiệt độ gần cơ thể người như là
nhiệt độ phòng

24°C gần sàn

Sưởi
Có chức năng cảm biến

Khu vực xung quanh chân người quá lạnh
do không khí ấm sẽ tập trung ở gần trần
Khu vực gần sàn sẽ không đạt được nhiệt
độ cài đặt do đó vẫn cảm thấy lạnh

Vì lí do này chúng ta phải
tăng nhiệt độ cài đặt

17°C gần sàn

20°C gần sàn

Để giảm thiểu
gió lùa, gió
được thổi theo
phương ngang
tại khu vực có
người

Khi gió thổi hướng xuống dưới
Xảy ra gió lùa do gió thổi xuống dưới
Khu vực
chân người được sưởi ấm
nhưng sẽ làm tăng gió lùa

Chế độ cảm biến ngưng hoạt động (mặc định: TẮT)

Để tránh gió lùa, hướng gió được chỉnh
sang phương ngang và chân sẽ bị lạnh

Phát hiện nhiệt độ sàn thấp hơn và khi đó không khí ấm được
thổi hướng xuống dưới ở khu vực không có người
Thoải mái nhờ giảm gió lùa trong khi khu vực quanh chân vẫn ấm

20°C gần sàn

Khi không có người trong phòng, hệ thống tự động ngưng hoạt động *6

Thời giạn ngưng hoạt động khi không có người có thể tùy chọn từ 1 đến 24 giờ với mức lũy tiến 1 giờ bằng điều khiển từ xa

Khu vực quanh chân sẽ quá
lạnh do máy điều hòa không
khí tiếp tục hoạt động cho
đến khi nhiệt độ gần trần đặt
đến nhiệt độ cài đặt

*8.Cả hướng gió và lưu lượng gió
nên được cài đặt "Tự động"

Khi gió thổi ngang

Nếu người dùng không trở lại phòng, máy điều hòa sẽ giảm thêm 1°C
cứ mỗi 30 phút và sau đó sẽ hoạt động ở nhiệt độ 16°C

Hệ thống tự động tiết kiệm năng lượng bằng cách nhận biết phòng có người hay không. Dựa trên
điều kiện sử dụng được cài sẵn, hệ thống tự động ngưng hoạt động nếu phòng không có người.

Thổi ngang

Khi phát hiện có người, gió lùa
sẽ hạn chế nhờ đảo gió theo
phương ngang.

Chân được giữ ấm và thoải mái khi giảm gió lùa khó chịu

Biên độ nhiệt và thời gian có thể được lựa chọn từ 0.5 đến 4°C với mức tăng 0.5°C và thời gian tương ứng 15, 30, 45, 60, 90 hoặc 120 phút tương ứng bằng điều khiển từ xa.
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Với chế độ đảo gió tự động,
cánh đảo gió sẽ được khiền
khiển để phân phối tối ưu
hướng gió khi trong phòng
không có người.

Nhiệt độ khu vực cạnh cơ thể người được tự động tính toán bằng cách phát hiện nhiệt độ sàn.
Năng lượng được tiết kiệm do khu vực quanh chân không bị quá lạnh

20°C

19°C
19°C
18°C
18°C

Thời gian

*4.Các chức năng này không có sẵn khi sử dụng hệ thống điều khiển nhóm.
*5.Người dùng có thể cài đặt những tính năng này bằng điều khiển từ xa.
*6.Lưu ý rằng khi người dùng trở lại phòng, máy điều hòa không tự động bật lại.

Khi phát hiện có người trong
phòng, hướng gió sẽ được cài
đặt thành "Đảo gió (hẹp)" để
phân phối không khí lạnh đến
người dùng.

Khi không phát hiện có người trong vòng 5 phút, máy sẽ tự động điều khiển cánh đảo gió trở về trạng thái như phòng không có người.

20°C gần sàn

• Nhiệt độ cài đặt làm lạnh: 26°C • Biên độ nhiệt điều chỉnh: 1.0°C
• Thời gian điều chỉnh: 30 phút • Giới hạn nhiệt độ cài đặt làm lạnh:30°C
28°C

Thổi hướng xuống

Đảo gió (Hẹp)

Không có chức năng cảm biến

Hệ thống tự động tiết kiệm năng lượng bằng việc nhận biết phòng có người hay không. Nhiệt độ
cài đặt được tự động điều chỉnh khi không có người.

Sau 30 phút

Sưởi

Khi phát hiện người

Khi không phát hiện người

Thổi hướng xuống
"Tự động" tối ưu hướng gió

Khi không có người trong phòng nhiệt độ cài đặt được tự động điều chỉnh

26°C

Khi phát hiện người

Xác định nhiệt độ sàn, ngăn chặn hiện tượng quá lạnh/nóng

Chế độ cảm biến giảm nhiệt độ (Mặc định: TẮT)

28
27
26

Chức năng ngăn gió lùa (Mặc định: TẮT)

Tiện nghi và tiết kiệm năng lượng, ngăn chặn hiện tượng quá lạnh/nóng *8

Nhiều chức năng cảm biến

Ví dụ

Làm khô

*2 Cảm biến nhận biết người bằng tia hồng ngoại có thể nhận biết ở khoảng cách
80cm so với sàn nhà

D

A

Làm lạnh

Tiết kiệm
năng lượng

Các kiểu dàn lạnh

B

Luồng không khí trực tiếp
(Mặc định: TẮT)
Khi không phát hiện người

2.7m

Cảm biến nhiệt sàn bằng tia hồng ngoại

C

Mới

*7 Hướng gió nên được cài đặt "Tự động"

Ngăn xu hướng người dùng tăng nhiệt độ quá cao do khu vực quanh chân đã được sưởi ấm

Để tăng sự thoải mái, chế độ lưu lượng gió tự động sẽ điều khiển luồng gió phù hợp với sự chênh lệch giữa nhiệt độ sàn và trần nhà.
Khi xảy ra chênh lệch nhiệt độ lớn giữa khu vực gần trần và sàn, lưu lượng gió tự động tăng lên. Khi chênh lệch này giảm, lưu lượng gió sẽ tự
động giảm xuống
*9 Chức năng ngăn gió lùa luôn được cài đặt TẮT lúc đầu

28

Các chức năng

Dàn lạnh VRV

Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng
Tất cả các model đều có thể lắp đặt mà không cần
sử dụng thiết bị nâng đỡ

Có thể lắp đặt trong không
gian trần hẹp
Mặt nạ tiêu chuẩn

256 mm (25-80A)
298 mm (100-140A)

261 mm (25-80A)
303 mm (100-140A)

Vòng đệm

Treo dễ dàng

256 mm
298mm
42 mm*1

261 mm
303 mm

Kiểm tra tình trạng máng nước xả
và nước xả

Có thể kiểm tra tình trạng của máng nước xả và nước xả
bằng cách mở nút nước xả và lưới hút gió.

Chú ý: Đối với các yêu cầu liên quan đến việc lắp đặt mặt nạ lưới tự động,
vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng địa phương hoặc đại diện Daikin.

Có thể dễ dàng tháo
nắp đậy góc mà
không cần sử dụng
vít hoặc công cụ.

Mặt nạ thiết kế

+42 mm*1

Miệng xả nước
(với nút cao su)

ở
ần m
Chỉ c út gió!
lưới h

*1. Chiều cao thân máy (Chiều cao trần yêu cầu) tăng 42mm so với mặt nạ tiêu chuẩn

Mặt nạ lưới tự động

256 mm
298 mm
55 mm*2

261 mm
303 mm

+55 mm*2

Miệng thoát nước 24mm
Miệng thoát nước cho phép
đưa một ngón tay hoặc một
tấm gương nha khoa vào để
kiểm tra máng nước xả có
sạch không.
Tháo lưới hút gió để có thể
tiếp xúc miệng xả nước.

*2.Chiều cao thân máy (Chiều cao trần yêu cầu) tăng 55mm so với mặt nạ tiêu chuẩn.
* Khi không gian trần nhà hạn chế thì có thể lựa chọn sử dụng đệm mặt nạ
(xem trang 94).

C

M

Y

Điều chỉnh độ cao dễ dàng

CM

Mỗi góc máy đều có một vít
điều chỉnh giúp cho việc điều
chỉnh độ cao áp trần của máy
trở nên dễ dàng.

MY

CY

CMY

Lưu ý:
Nếu có lắp đặt điều khiển từ xa không dây thì
một bộ thu tín hiệu sẽ được đặt ở một trong
các vít điều chỉnh này.

K

Gắn tạm thời nắp hộp
điều khiển

Nắp hộp điều khiển có thể gắn tạm thời trên
dàn lạnh, không cần phải leo xuống thang
để lấy nắp.

Dễ dàng gắn tạm thời
mặt nạ trang trí
Bên cạnh các tấm trang trí
gắn tạm thời ở 2 vị trí
thường sử dụng, các tấm
trang trí gắn ở 4 góc cũng
được cung cấp.

Tấm trang trí ở góc
(gắn ở vị trí 4 góc)

Lắp đặt ở bất kỳ hướng nào
Vì hướng của lưới hút gió
có thể điều chỉnh sau khi
lắp đặt nên có thể chỉnh
đồng nhất khe của hướng
lưới khi lắp đặt nhiều dàn

FXFQ-A

Mặt nạ lưới tự động (tùy chọn)
Việc vệ sinh lưới và phin lọc gió có thể được thực hiện mà
không cần sử dụng thang leo bằng cách hạ độ cao lưới.
Điều khiển từ xa chuyên dụng cho mặt nạ lưới tự động (BRC16A2)
được bao gồm trong máy.
Không thể thưc hiện được thao tác này với điều khiển BRC1E63.
Mức giảm độ cao tương ứng với độ
cao trần nhà và có thể cài đặt với 8
mức độ khác nhau.
Tiêu chuẩn độ
cao trần nhà (m)

Mức giảm
độ cao

2.4
2.7
3.0
3.5
3.8
4.2
4.5
5.0*

1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.1
3.5
3.9

*Phạm vi luồng gió là 4.5m.
Vui lòng tham khảo "các tiêu chuẩn độ
cao trần nhà và số luợng miệng gió" ở
trang 32.

Xem trang 94

Không cần bảo dưỡng khi sử dụng trong các cửa hàng
thông thường hoặc văn phòng trong thời gian lên đến
bốn năm.

Bơm nước xả
Bơm nước xả
được trang bị như
phụ kiện tiêu chuẩn
của máy với độ nâng
850 mm

850 mm
175 mm

Sạch sẽ

Máng nước xả ion bạc kháng khuẩn

Điều chỉnh độ cao móc treo
Vì cấu trúc dầm treo thay đổi, các kích thuớc từ trần nhà
đến dầm treo cũng thay đổi khi điều chỉnh độ cao từng dàn lạnh.
Kích thước A

Móc treo

A
Bề mặt
trần nhà
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Mới

Phin lọc siêu bền (tùy chọn)

Các tấm trang trí treo
tạm thời (ở 2 vị trí)

Đầu nối ống nước xả
trong suốt
Nắp hộp điều khiển có thể
treo vào móc khi tháo ra

Cassette âm trần
FXFSQ-A (Đa
hướng thổi)

Dễ dàng bảo dưỡng

Các tấm cố định vòng đệm giúp giữ
cố định vòng đệm và ngăn vòng đệm
rơi xuống, giúp việc lắp đặt dễ dàng

Tháo nắp đậy
góc dễ dàng

Mới

Mặt nạ tiêu chuẩn

125-130mm

Mặt nạ thiết kế

167-172mm

Mặt nạ lưới tự động

180-185mm

Tùy chọn khoang* + mặt nạ tiêu chuẩn

175-180mm

Phương pháp kháng khuẩn
được tích hợp trong dàn lạnh,
sử dụng ion bạc trong máng
nước xả để ngăn sự phát triển
của các chất nhờn, vi khuẩn,
nấm mốc gây ra mùi hôi và tắc
nghẽn. (Tuổi thọ của ống ion
bạc phụ thuộc vào môi trường
sử dụng, nhưng 2 đến 3 năm
nên thay một lần.)

Cánh đảo gió không có gờ

Các cánh đảo gió có thể được tháo rời mà
không cần dùng công cụ. Tránh hiện tượng
ngưng tụ, ngăn cản bụi
bẩn bám vào cánh đảo gió.
Dễ dàng vệ sinh.

Dãy dàn lạnh

Gọn nhẹ

Cassette âm trần

(Đa hướng thổi có cảm biến)

Vòng đệm cố định

Phin lọc được xử lý kháng khuẩn
và chống mốc

Ngăn mốc và các vi sinh phát triển từ bụi và hơi ẩm
bám vào bộ lọc

*Phin lọc hiệu suất cao, phin lọc siêu bền
và cửa lấy gió sạch
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