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Soluții de aer condiționat Daikin pentru locuințe

Daikin Emura 
FTXJ
Aparat de aer condiţionat cu 
montare pe perete

Caracteristici și funcţii principale
Dimensiuni 

Înălţime:  305 mm 
Lăţime: 900 mm 
Adâncime: 212 mm 

Presiune sonoră*: 
Unitate interioară
Silenţios: 19 dBA
Medium: 33 dBA
Unitate exterioară 
49 dBA

Funcţii:

Culori disponibile:

Negru 
mat

Alb 
mat

Argintiu
lucios 

Design care vorbește de la sine  
  Perfect compatibil: Disponibile în culorile negru sau alb mat și argintiu lucios, atât unitatea 
interioară, cât și telecomanda se pot integra elegant cu designul dumneavoastră interior.  

  Aer pur, garantat: Echipat cu tehnologia Daikin Flash Streamer și cu filtru de dezodorizare cu 
apatit de titan și filtru cu argint pentru alergeni, aparatul vă garantează un aer lipsit de virusuri, 
alergeni și mirosuri. 

  Control inteligent: Gestionarea operaţiunilor prin aplicaţia Onecta, inclusiv control vocal prin 
Google Assistant și Amazon Alexa. 

  Practic inaudibil: Ventilatorul special conceput optimizează debitul de aer pentru a asigura 
performanţe ridicate la niveluri scăzute de zgomot. 

*Valabil pentru unităţile din clasa 35 în modul de răcire

Încălzire accelerată
Temperatura setată este atinsă cu % 
mai repede decât cu un aparat de aer 
condiţionat obișnuit, încălzindu-vă 
camera mai repede ori de câte ori este 
necesar. 

Efectul Coandă 
Clapetele special concepute 
concentrează și optimizează fluxul de 
aer atât în modul de încălzire, cât și în 
cel de răcire pentru a asigura o acoperire 
completă chiar și în camerele mari. 

Senzor termic inteligent 
Împreună cu efectul Coandă, acest senzor 
scanează camera pentru a determina 
gradul de ocupare și temperatura 
aerului, ulterior semnalează unităţii fie 
să direcţioneze fluxul de aer departe de 
ocupanţi, fie să direcţioneze fluxul de aer 
către zone cu temperatură neuniformă.   

Tehnologia Flash Streamer 
Tehnologia de purificare a aerului 
brevetată de Daikin reţine virusurile, 
alergenii (precum polenul și alergenii 
fungici) și mirosurile neplăcute din 
aer, descompunând totul în atomi și 
molecule de apă.  

Eficienţă energetică
până la până la

Încălzire

Răcire 

Purificarea aerului

Prezentare pe scurt




