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Ar Condicionado Hisense
Confortável, Inteligente, Saudável
· Ar Puro/Ar Novo
· AI Smart
· Qualidade do ar visualizada no monitor LED
· Esterilização Hinano Certificada
· Alhetas Antivírus
· Aquecimento a -20ºC
· Auto-Limpeza dupla
· Controlo Wifi com Google e Alexa

Ar Puro/Ar Novo
Quando as janelas estão fechadas, a concentração de dióxido de carbono no 
ar interior é demasiado elevada, o que não é bom para a saúde.
O ar condicionado introduz o ar fresco exterior (cerca de 50m3/hr) na divisão 
através da purificação por camadas, tornando a sua divisão como se 
estivesse na natureza.



AI Smart
AI SMART satisfaz o seu conforto de forma inteligente, através de um 
microprocessador extremamente avançado que se adapta às suas 
necessidades tendo em conta os fatores abaixo.
Temperatura
Humidade
Fluxo de Ar

Qualidade do ar visualizada no monitor LED
Deteta a concentração de CO2. O ícone vermelho indica má 
qualidade do ar, o amarelo indica qualidade média, e o verde indica 
boa qualidade.

Alta Performance
Ao utilizar tecnologia inverter 3D, 
combinada com uma otimização de 
projeção de ar interior e uma alheta 
de ar, melhorada, ganha um impulso 
significativo na eficiência energética 
que reduz o consumo de energia em 
30%.
*sem escovas



Silencioso
O nível de ruído de
funcionamento do 
ar-condicionado é inferior a16dB, 
o utilizador dispõe
de um ambiente
silencioso e confortável.

HI NANO
A tecnologia HI-NANO produz um elevado número de iões positivos e 
negativos que têm uma ação altamente reativa e fortemente oxidativa. Estes 
iões agarram-se à superfície da bactéria ou do vírus e são consequentemente 
absorvidos; tornam-se hidroxilo (OH) e extraem hidrogéneo (H) a partir da 
proteína de superfície. Após este processo, as partículas virais são 
transformadas em moléculas e perdem a sua eficácia.
A Texcell, uma Organização Internacional de Pesquisa especializada em 
testes virais, comprovou o efeito neutralizador do novo coronavirus (SARS-
CoV-2) na tecnologia HI-NANO. Os iões emitidos eliminam 93.54% das 
partículas virais em apenas 2 horas.



Auto-limpeza
A nova geração de película de pintura 
hidrofílica Hisense, o pó/
microorganismos acumulados podem ser 
removidos da superfície de alumínio 
através de um ciclo de congelação e 
descongelação. Projetado para unidades 
interiores e exteriores.

Alhetas com tratamento Anti-
Mofo & Antivírus

Cuide da sua saúde
Após desligar o ar condicionado, o 
ventilador de interior continuará a 
funcionar durante 30 segundos, 
impedindo o crescimento de mofo. As 
alhetas revestidas de iões de prata 
inibem eficazmente o Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, bolor, até 
99%.

Controlo Wi-Fi
Controle convenientemente o seu ar condicionado 
em qualquer lugar da sua casa apenas com o seu 
telemóvel e uma ligação WI-FI.

Referência EAN-13 Capacidade 
(BTU)

Arrefecimento 
(W)

Aquecimento
(W)

Classe 
energética

Dimensões  
(CxAxP)

 (mm)

Dimensões  
com embalagem  

(CxAxP)
 (mm)

Ø  
Tubagem
(polegadas)

Gás

QF25XW00 6926597701899 9K 1000-2600 ( 4000) 3200 (1600-4200) A+++/A+++ 1/4”- 3/8” R32

QF25XW00G 6926597700649 Interior 978x313x217 1060x430x400

QF25XW00W 6926597700632 Exterior 810x585x280 940x630x385

QF35XW00 6926597701905 12K 3500 (1000-4400) 4200 (1600-4800) A+++/A+++ 1/4”- 3/8” R32

QF35XW00G 6926597700601 Interior 978x313x217 1060x430x400

QF35XW00W 6926597700595 Exterior 810x585x280 940x630x385

Série Fresh Master

* WIFI incluído.
* Purificador HINano.
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Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 21 925 00 28 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro  Empresarial Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Sintra 
www.megaclima.pt

Tel:219 253 300       
geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 

https://youtu.be/pi0CnVxFFyg
https://youtu.be/4v8pD_xwqp0
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