
Samsungs Nordic-serie 
til hjemmet 

- det ultimative 
indenfor komfort

Samsungs Nordic-serie er designet til at yde det højeste niveau af komfort til 
hjemmet gennem jævn og effektiv køling samt opvarmning.

Samsungs produktserie er designet fra bunden til at være uovertruffet effektiv. Dens 
unikke design har et bredere indtag, så mere luft trækkes ind. Den forbedrede bredde 
og vinkel på dens udkast, de ekstra v-blade samt en større blæser sikrer komfortabel, 

varm luft i hvert af dit rums hjørner. Vinklen på udkastet adskiller sig fra mere 
konventionelle modeller og muliggør en lang luftgennemstrømning på 14 meter.

Vælg mellem 

Nordic Comfort Nordic Smart Exclusive

Modelkode AR09NXPDPWKNEE AR12NXPDPWKNEE
Kapacitet (køling, kW) 2,5 3,5
Kapacitet (varme, kW) 3,2 4,0

Energieffektivitet
SEER (W/W, energimærke) 8,8 8,5

SCOP (W/W, energimærke) 4,9 4,8

SEER-energieffektivitetsklasse for køling (bedømmelse) A+++ A+++
SCOP-energieffektivitetsklasse for opvarmning i 'gnsntl.' varmesæson A++ A++
SCOPSCOP-energieffektivitetsklasse for opvarmn. i 'kølig' varmesæson 4,0 4,0

Støjniveau
Lydeffektniveau (indendørs, køling, dBA) 56 58
Lydeffektniveau (udendørs, køling, dBA) 59 62
Støjniveau (indendørs, maksimum/minimum, dBA) 38/17 40/17
Støjniveau (udendørs, maksimum/minimum, dBA) 44 45
Nettomål (udendørs, BxHxD mm) 896x261x261 896x261x261
Vægt (indendørs, kg) 11,8 11,8
Vægt (udendørs, kg) 35 35
Kølemiddel (type) R32 R32
Minimal omgivelsestemperatur (køling) -15~46 °C -15~46 °C
Minimal omgivelsestemperatur (opvarmning) -30~24 °C -30~24 °C
Udendørsenhed (anti-korrosionsfinne) Ja Ja

Luftgennemstrømning
Styring af luftretning (op/ned) Automatisk Automatisk
Styring af luftretning (venstre/højre) Automatisk Automatisk

Luftrensning
Ionisator Ja Ja
Allergy Care (Beskyttelse mod allergener) Ja Ja
Antibakteriel Ja Ja
Auto Clean (selvrensende) Ja Ja
Easy Filter Plus Ja Ja

Bekvemmelighed
Smart Wi-Fi Ja Ja
Indikator for rengøring af filter Ja Ja
Indendørstemperatur Skærm Ja Ja
Bip til/fra Ja Ja
Tidstro timer Ja Ja
Automatisk omskiftning Ja Ja
Automatisk genstart Ja Ja

Driftsmode
2-trinskøling Ja Ja
Fast Cool (Hurtigkøling) Ja Ja
Comfort Cool (Komfortkøling) Ja Ja
Good Sleep (God søvn) Ja Ja
Enkeltbrugermode Ja Ja
Affugtning Ja Ja
Blæsermode Ja Ja
Stille Ja Ja

Nordic Smart Exclusive

Eksklusivt design
Ultimativ komfort



Smart Wi-Fi 
Samsungs klimaanlæg kan kontrolleres via Wi-Fi ved hjælp af 
Samsung SmartThings-app på din smartphone, der lader dig tænde 
og slukke for enheden, styre dens funktioner og skemalægge dens 
drift til enhver tid, uanset hvor du befinder dig. Du kan kontrollere 
forbruget af elektricitet på daglig, ugentlig eller månedlig basis 
med Home Care Wizard. Du kan også begrænse strømforbruget for 
at sikre maksimal energieffektivitet.

Samsung klimaanlæggets unikke, triangulære design 
forbedrer dens ydeevne, så kølig luft cirkuleres hurtigere, 
længere og bredere omkring i dit hjem. Dens digitale 
vekselretter muliggør markant højere energieffektivitet. 
Fast Cool-mode nedkøler i første omgang luften hurtigt. 
Dernæst skifter enheden til Comfort Cool-mode for at 
opretholde den ønskede temperatur, mens forfriskende 
luft når hvert et hjørne i dit rum.

Comfort Cool   

Triangulært design
Kraftfuld opvarmning
Samsung Smart Home Exclusive er designet fra bunden 
til at være uovertruffet effektiv. Dens unikke design har 
et bredere indtag, så mere luft kan trækkes ind. Den 
forbedrede bredde og vinkel på dens udløb, de ekstra 
v-blade samt en større blæser sikrer komfortabel, varm luft 
i hvert af dit rums hjørner. Vinklen på udkastet adskiller 
sig fra mere konventionelle modeller og muliggør en lang 
luftgennemstrømning på 14 meter.*

*Testet på AR09KSWDHWK og sammenlignet med Samsungs konventionelle 
AQV09TWS-model.

Easy Filter Plus
Samsungs klimaanlæg har et overlegent filter, der holder luften 
frisk og enheden ren. Det dækker 100% af luftindtaget og er 
belagt med et unikt antibakterielt samt antiviralt materiale. 
Easy Filters Plus filtrerer luftbårne, skadelige partikler og 
allergener. 

refrigerant - R32
Kølemidler er en væsentlig bestanddel i 
klimaanlæg. Derfor er det meget vigtigt 
at vælge kølemidler, der har en lav 
miljøbelastning. Samsung præsenterer 
en ny æra indenfor klimaanlæg med 
R32-kølemidlet, der er mere miljøvenligt 
end dets forgænger R410A.

Kølemiddel 
R32

R32
KØLEGAS

Ultimativ ydeevne

Ultimativ komfort

SMART CONTROL
Styr din enhed fra din mobiltelefon eller 
tablet ved hjælp Samsung Smart-app.

ENERGIEFFEKTIV
Energiklasse A+++. 

YDEEVNE
Pålidelig varmekilde ned til -30 °C.

STØJNIVEAU
Ekstremt stille- 17 dB.

5 
year 

warranty

5 ÅRS GARANTI
Samsung-varmepumper har 5 års 
garanti. Gælder kun for installationer 
udført af en certificeret installatør.

TRIANGULÆRT DESIGN
Dens unikke triangulære design har 
et bredere indløb, så mere luft kan 
trækkes ind. Opvarmer hurtigere og 
bredere.

R32

-30°C

R32-KØLEMIDDEL
R32-kølemidlet beskytter ozonlaget og 
reducerer den globale opvarmning.

EASY FILTER
Eliminerer støv og allergener samt           
bakterier og virus. 

AUTOMATISK JUSTERING 
AF VANDRET OG LODRET 
GENNEMSTRØMNING

GOOD SLEEP-mode
Good Sleep-mode skaber det ønskelige 
klima for en god nats søvn. 

AUTO CLEAN-mode
Auto Clean-funktionen forhindrer skade-
lige mikroorganismer i at sprede sig ved 
at eliminere fugt inde i enheden.

DEHUMIDIFICATION-mode


