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เครื่องปรับอากาศ 
SMART INVERTER HEALTH CARE

- ที่สุดแหงเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ
- ระบบประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง
- ที่สุดแหงเทคโนโลยีเพ่ือความสะดวกสบาย

เปลยีนบา้นของคณุใหก้ลายเป็นเขตอากาศบรสิทุธิ
ปรับเปลยีนอากาศใหส้ดชนื ดว้ยระบบ Virus Doctor จาก Samsung ซงึจะชว่ยปรับปรงุคณุภาพอากาศภายใน
อาคาร เพอืใหค้ณุสดูหายใจลกึๆ ไดอ้ยา่งเต็มปอด ระบบดงักลา่วจะขจัดสงิแปลกปนขนาดเล็กจวิทเีป็นอันตราย
ตอ่สขุภาพ เชน่ เชอืไวรัส เชอืแบคทเีรยี และสารกอ่ภมูแิพใ้นอากาศ ชว่ยปกป้องคณุใหป้ลอดภยัจากโรคภยัไข ้
เจ็บตา่งๆ ระบบ Virus Doctor กรองอากาศในพนืทกีวา่ 19.16 ตารางเมตร ทําใหอ้ากาศในบา้นคณุสะอาดสดชนื
อยูเ่สมอ

หลบัสบายและตนืนอนอยา่งสดชนื
อาการนอนหลบัไมส่นทิอาจสรา้งปัญหาใหแ้กค่ณุ นันคอืเหตผุลที Samsung พัฒนาฟังกช์นั Good Sleep เพอื
สรา้งบรรยากาศทผีอ่นคลายในหอ้งนอนของคณุ ดว้ยระบบควบคมุอณุหภมูทิแีมน่ยําและการปรับระดับความชนื
อัตโนมัติ สามขนัตอนทสํีาคัญในการนอนหลับของคณุจะไมถ่กูรบกวนจากความชนืและความรอ้น ดงันันคณุจงึ
หลบัสบายและตนืนอนอยา่งสดชนื และพรอ้มสําหรับวันใหม่ Good Sleep นอกจากจะปกป้องชว่งเวลาการนอน
หลบัทมีคีา่แลว้ ยังชว่ยประหยัดพลังงานไดถ้งึ 36% เมอืเทยีบกบัโหมดทําความเย็นตามปกติ



สวา่งสดใส หายใจไดเ้ต็มปอด

คณุไมต่อ้งกลนัหายใจจนแทบจะเป็นลมอกีตอ่ไป ไฟสญัญาณ LED สฟ้ีาของ Samsung 
ชว่ยใหค้ณุหายใจไดเ้ต็มปอดเพราะคณุทราบวา่เครอืงปรับอากาศกําลังปลอ่ยอากาศ
บรสิทุธเิขา้สูบ่า้นคณุ ทันททีฟัีงกช์นั MPI เรมิทํางาน เครอืงปรับอากาศ Samsung ก็จะ
เรมิกระบวนการกรองอากาศ เพอืใหค้ณุสดูอากาศสดชนืไดอ้ยา่งเต็มที และไฟสญัญาณ
LED สฟ้ีาชว่ยใหค้ณุมันใจไดใ้นคณุภาพอากาศภายในบา้นคณุ

รปูลกัษณ์บางเฉยีบ กาํลงัแข็งแกรง่

ดว้ยดไีซนท์กีลมกลนืกบัการใชง้าน เครอืงปรับอากาศแบบบางเฉียบของ Samsung มี
ขนาดเล็กกวา่ 12% และเบากวา่ 20% แตม่สีมรรถนะเทยีบเทา่เครอืงขนาดใหญ่ ดไีซนท์ี
บางเบานทํีาใหเ้ครอืงตดิตงังา่ยและประหยัดพนืที ทังยังดสูวยงามกลมกลนืเขา้กบับา้น
คณุ

ใชง้านงา่ย ควบคมุไดส้ะดวก

รโีมทคอนโทรลแบบใหมข่อง Samsung ออกแบบเป็นพเิศษสําหรับทกุคน ไมว่า่คณุจะ
เป็นเด็กเล็กหรอืคนชราวยั 81 ปี ดว้ยตวัเลขทใีหญก่วา่ ป่มุแบบซอฟตทั์ช หนา้จอทมีอง
เห็นไดอ้ยา่งชดัเจน และรปูทรงทจัีบกระชบัมอื คณุจะควบคมุการใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ และ
ดว้ยคยีแ์พดแบบหมนุเวยีน จะชว่ยเพมิประสทิธภิาพการใชง้านไดอ้ยา่งแทจ้รงิ . 

วธิกีารทดีเียยีมในการปรบัเปลยีนอากาศใหส้ะอาดบรสิทุธิ

คณุอาจทราบวา่เครอืงปรับอากาศอาจกอ่ใหเ้กดิเชอืราและแพรก่ระจายเชอืโรค เพราะ
ความแตกตา่งระหวา่งอณุหภมูขิองอากาศภายในและภายนอกอาจกอ่ใหเ้กดิความชนืภาย
ในตัวเครอืง และความชนืยอ่มนํามาซงึเชอืแบคทเีรยี ดว้ยเหตนีุ เครอืงปรับอากาศ
Samsung จงึมรีะบบทําความสะอาดอตัโนมัติ ซงึจะทําใหพั้ดลมหมนุหลังจากคณุปิด
เครอืง เพอืใหท้กุชนิสว่นภายในแหง้สนทิและปราศจากกลนิ ป้องกนัการแพรก่ระจายเชอื
โรค

เคลอืบสารซลิเวอร์
เครอืงปรับอากาศทดีนีอกจากจะเพมิความเย็นใหแ้กค่ณุแลว้ ยังชว่ยกรองอากาศใหส้ะอาดและสดชนื เครอืงปรับ
อากาศ Samsung ประกอบดว้ยฟิลเตอรป้์องกนัเชอืไวรัสและเครอืงระเหยสารทําความเย็นทเีคลอืบซลิเวอร์ แข็ง
แกรง่กวา่ฟิลเตอรทั์วไปถงึ 1.6 เทา่ ฟิลเตอรเ์คลอืบสารซลิเวอรข์นาดเล็กนีประกอบดว้ยชนับางๆ ทมีขีนาดเพยีง
1 / 3 เมอืเทยีบกบัเสน้ผมของคนเรา ออกแบบเป็นพเิศษเพอืขจัดฝ่นุละอองขนาดเล็กมาก รวมถงึเชอืรา และกลนิ
ทไีมพ่งึประสงค์ ดงันันคณุจงึเย็นสบายและผอ่นคลายไดอ้ยา่งเต็มทดีว้ยอากาศทสีะอาดและเย็นสบาย



ิ

ความจุ (การทําความเย็น, Btu/ชม.) Btu/ชม. 28100

ความจุ (การทําความเย็น, Cal/ชม.) Cal/ชม. 5160

ความจุ (การทําความเย็น, kW) Kw 6.00

ความจุ (การทําความเย็น, ตาํสดุ-สงูสดุ) (ตาํสดุ~สงูสดุ)
Kw: 1.7 - 8.25
Kcal/hr: 1461 - 7094
Btu/hr: 5800 - 28149

ความจุ (การทําความรอ้น, Btu/ชม.) Btu/ชม. N/A

ความจุ (การทําความรอ้น, Cal/ชม.) Cal/ชม. N/A

ความจุ (การทําความรอ้น, kW) Kw N/A

ความจุ (การทําความรอ้น, ตาํสดุ-สงูสดุ) (ตาํสดุ~สงูสดุ) N/A

ประหยดัพลงังาน Btu/ชม. 11.5

EER (Cooling, W/W) 4

ลติร/ชม. N/A

การระบายความชนื (ลติร/ชม.) 3.0

การหมนุเวยีนอากาศ (สงูสดุ, ม.3/นาท)ี ม.3/นาที 15.0

ระดบัเสยีงรบกวน Indoor High/Low 42 / 30

Outdoor High 55

ขอ้มลูทางไฟฟ้า
แหลง่จา่ยไฟ Φ/V/Hz 1/220/50

ประหยดัพลงังาน ความสนิเปลอืงกําลงัไฟ (การทําความเย็น) 1767

ความสนิเปลอืงกําลงัไฟ (การทําความรอ้น) N/A

กระแสไฟทใีชทํ้างาน (การทาํความเย็น) 8.5

กระแสไฟทใีชทํ้างาน (การทาํความรอ้น) N/A

ขอ้กาํหนดทางกายภาพ
ขนาด Net Dimension (WxHxD, Indoor) 1065 x 298 x 230mm

Net Dimension (WxHxD, Outdoor) 880 x 638 x 310mm

นําหนกั Net Weight (Indoor) 12

Net Weight (Outdoor) 45

Shipping Weight (Indoor) 14Kg

Shipping Weight (Outdoor) 48

ปรมิาณโหลด 20/40/40HC with Pipe 57/126/132

20/40/40HC without Pipe 60/128/141



ประเภทนํายาทําความเย็น R410a

วาลว์ SVC Liquid (ODxL) Φ 6.35mm

Gas (ODxL) Φ 15.88mm

ความยาวทอ่ Piping Length (Max) 30

ความสงูทอ่ Piping Height (Max) 15

คณุสมบตัโิดยทวัไป
การฟอกอากาศ S-Plasma ion มี

บานปิดหลงัคาอตัโนมตั

ิ

ไมม่ี

ตวักรอง HD เต็มรปูแบบ 80

ตวักรอง DNA ไมม่ี

ตวักรองดดูกลนิ ไมม่ี

ตวักรอง Catechin ไมม่ี

การป้องกนัภมูแิพ้ ไมม่ี

การเคลอืบป้องกนัแบคทเีรยี มี

ทาํความสะอาดอตัโนมตั ิ (ทําความสะอาดตวั
เอง) มี

การไหลของอากาศ ใบพดัคูแ่บบกวา้ง ไมม่ี

ใบพดัเดยีวแบบดทีสีดุ มี

ขนัตอนการควบคมุการไหลของอากาศ (ทํา
ความเย็น/พดัลม)

41002

การควบคมุทศิทางลม (บน/ลา่ง) Auto

การควบคมุทศิทางลม (ซา้ย/ขวา) Manual

อากาศธรรมชาติ มี

โหมดการทํางาน เย็นสบาย ไมม่ี

หลบัสบาย มี

ประหยดัพลงังาน มี

โหมดเทอรโ์บ มี

การลดความชนื มี

โหมดอตัโนมตั

ิ

มี

โหมดพดัลม มี

เงยีบ มี

ความสะดวกสบาย ตวัแสดงการทําความสะอาดตวักรอง ไมม่ี

แสดงอณุหภมูภิายในหอ้ง ไมม่ี

รโีมตคอนโทรล มี

เปิด/ปิดจอแสดงผล ไมม่ี

เปิด/ปิดเสยีงบพี ไมม่ี

ตวัตงัเวลาจรงิ ไมม่ี

ตวัตงัเวลา 24 ชม. มี

รสีตารท์อตัโนมตั

ิ

มี

เปลยีนอตัโนมตั

ิ

ไมม่ี

ชุดอปุกรณ์นอกอาคาร ประเภทคอมเพรสเซอร์ Twin BLDC

ครบีกนัสนมิ มี

คอนเดนเซอรแ์บบหลายชอ่ง มี

อณุหภมูภิายนอกตาํ ทาํความเย็น 16 - 46

ทาํความรอ้น ไมม่ี

คณุสมบัตแิละข ้อมลูจําเพาะอาจเปลยีนแปลง โดยไมต่ ้องแจ ้งให ้ทราบลว่งหน ้า
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