
Econo Cool е функция за интелигентен 
температурен контрол, която регулира 
количеството на въздушния поток, насочен 
към тялото, въз основа на температурата 
на изходящия въздух. Температурната 
настройка може да бъде повишена с 
°۲С без никаква загуба на комфорт, 
следователно осъществявайки повишаване 
на енергийната ефективност с  ٪۲۰.

Всички модели от серията са достигнали клас 
на енергийна ефективност от А++ за SEER 
и А+ за SCOP. Както за домашна употреба, 
например в спалнята или дневната, така и 
при приложение в офиси, тези климатици 
допринасят за значителни намаления в 
консумацията на енергия.

Седмичен таймер - лесна настройка на 
желаната температура и часа на включване 
и изключване на климатика в съответствие 
с Вашия начин на живот.

Пречистващият филтър има постоянен 
анти-бактериален и ароматизиращ ефект. 
Размерите на триизмерната повърхност 
също са увеличени, като по този начин 
се увеличава и улавящата повърхност на 
филтъра. Тези характеристики допринасят 
за по-голяма ефективност на филтъра 
при поемането на прах, в сравнение със 
стандартните филтри. Тази ефективност 
при пречистването на въздуха покачва 
комфорта в стаята с още едно ниво.

Климатиците на Mitsubishi Electric  
поддържат много ниско ниво на шумови 
емисии – средно около ۲۱ децибела.

Режим „i-save“ е опростена функция, 
която възвръща предишната температурна 
настройка на климатика  с натискане 
само на един бутон на дистанционното. 
Тази функция допринася за комфортна и 
енергоспестяваща употреба като намалява 
излишния разход на електроенергия, когато 
например напускате помещението или по 
време на сън.

Минималната температура в режим 
на отопление е °۱۰С. Това гарантира 
икономична работа при употреба на рядко 
обитавани помещения, жилища или къщи.

В режим на вентилация AUTO настройката 
на силата на въздушния поток регулира 
автоматично скоростта на вентилация на 
вътрешното тяло спрямо температурните 
условия в помещението.

В режим SWING ламелата на климатика 
се люлее нагоре-надолу, гарантирайки 
оптимално разпределение на въздуха в 
помещението.

В режим на ACO климатикът автоматично 
преминава от режим на отопление към 
режим на охлаждане и обратно, за да 
поддържа желаната температура.
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