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Seria Elite XA71I
Klimatyzatory ścienne SPLIT

NOWOŚĆ

Wbudowany w pilot sterowania dodatkowy 
czujnik temperatury sprawia, że urządzenie 
nieustanie monitoruje i reguluje poziom 
temperatury w pomieszczeniu.

Łatwy i szybki dostęp na pilocie do 
zapisanych wcześniej ustawień i osobistych 
preferencji.

W przypadku nagłego zaniku napięcia 
zasilania, po ponownym uruchomieniu 
urządzenia zostaną przywrócone ostatnie 
preferowane ustawienia osobiste.
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Sterowanie Wi-Fi

Zainstalowany w klimatyzatorze moduł Wi-Fi pozwala na zdalne 
sterowanie urządzeniem z dowolnego miejsca za pośrednictwem 
internetu. Takie rozwiązanie pozwala na bieżącą kontrolę urządze-
nia niezależnie od tego gdzie znajduje się użytkownik.

Za pomocą aplikacji możemy ustawić żądaną temperaturę, przełą-
czyć tryb działania urządzenia, zmienić prędkości działania wenty-
latorów, czy zaplanować harmonogram działania dla klimatyzatora 
na poszczególne dni z dokładnością minutową.
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Seria FMA
Jednostki wewnętrzne MULTI SPLIT

NOWOŚĆ
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Nowy czynnik chłodniczy efektywnie prze-
kazuje ciepło i ma znacznie niższy współ-
czynnik GWP w porównaniu do czynników 
R22 i R410.

Odporna na rdzewienie technologia spra
wia, że jednostka zewnętrzna nie korodu-
je, przedłużając tym samym żywotność 
urządzenia.

Ekologiczny czynnik

Odporność na rdzę

Seria FMA
Jednostki zewnętrzne MULTI SPLIT

NOWOŚĆ
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Firma TCL 
TCL Corporation to obecny w 160 krajach na świecie 
chiński koncern, w skład którego wchodzą cztery no-
towane na giełdzie w Shenzhen spółki, skupiające się 
na wytwarzaniu innowacyjnych produktów dla branży 
RTV i AGD oraz HVAC. Koncern posiada 28 instytutów 
badawczych i 22 fabryki produkcyjne (w tym ośrodki 
w Polsce), które zatrudniają 75 000 pracowników na 
całym świecie. 

Jednym z kluczowych sektorów biznesowych koncernu 
TCL jest branża HVAC - segment klimatyzatorów. Pro-
dukcja urządzeń klimatyzacyjnych odbywa się w 5 fa-
brykach, których łączna zdolność produkcyjna wynosi 
10 milionów urządzeń rocznie. TCL jako wiodąca 
marka klimatyzacyjna w Chinach oferuje m.in.: klima-
tyzatory domowe, komercyjne, przenośne, a także 
osuszacze i sprężarki.

TCL w liczbach
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12,9 mld $
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biur regionalnych
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bazy produkcyjne i przetwórcze

nakładów na inwestycje (2017)
aplikacji patentowych
licencje patentowe
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