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Smart 2014-2015קטלוג מזגני סמסונג



מקרר מהר, רחוק ורחב יותר
המזגן של Samsung תוכנן מהיסוד להיות יעיל באופן יוצא דופן. עיצובו המשולש הייחודי 

מצויד בפתח יניקה רחב יותר, כך שהמזגן יכול לינוק יותר אוויר. הרוחב והזווית המשופרים של 
פתח יציאת האוויר שלו, כמו כן, להבים נוספים בצורת V ומאוורר גדול יותר מבטיחים שהאוויר 

יהיה מקורר ונושב מהר, רחוק ורחב יותר, כך שאוויר מרענן קר יגיע לכל פינה בחדר.

העיצוב המשולש
עיצוב המיזוג האולטימטיבי
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גימור הברק הקריסטלי הטהור והעיצוב הייחודי המקומר של 
מזגן Samsung מעניקים מראה יוקרתי וביצועים מיטביים. 

בדומה למכוניות ספורט אירודינמיות ועתירות ביצועים 
המאופיינות בגימור אלגנטי המשתלב בטבעיות בכל חלל מודרני.

עיצוב ברק קריסטלי.
עיצוב ייחודי מסוגנן וחדשני.
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אוויר רב יותר נושב 
מהמזגן

פתח יציאת אוויר רחב יותר

רגיל

לעומת

יותר זרימת אוויר
מאוורר גדול יותר

רגיל

לעומת

יותר אוויר פנימה
פתח יניקת אוויר רחב יותר

רגיל

לעומת

350

11m 14m

65 mm

89 mm

150 150

מהיר יותר*
במזגן Samsung החדש קירור האוויר מהיר יותר 

ב-30%* בהשוואה למזגן אינוורטר רגיל.

רחוק יותר*
זווית פתח יציאת האוויר שונה בהשוואה לדגמים רגילים 

ומאפשרת זרימת אוויר ארוכה של 14 מטרים.*

רחב יותר*
הרוחב והזווית המשופרים של פתח יציאת האוויר מבטיחים גם 

שהאוויר נושב רחב יותר* תוך צמצום נקודות מתות.

* נבדק בדגם Ecogreen 14INV. בהשוואה למזגן אינוורטר מלבני בעל תפוקה דומה.

עיצוב משולש

עיצוב משולש

רגיל

רגיל

האזור בכחול מציין להיכן מגיע האוויר הקר

24 דקות ויותר

מזגן אינוורטר מלבני סטנדרטי

15 דקות

מזגן סמסונג אינוורטר בעל עיצוב משולש
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אוויר רב יותר נושב 
מהמזגן

פתח יציאת אוויר רחב יותר

רגיל

לעומת

יותר זרימת אוויר
מאוורר גדול יותר

רגיל

לעומת

יותר אוויר פנימה
פתח יניקת אוויר רחב יותר

רגיל

לעומת
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מצב המשתמש הבודד של מזגן Samsung מעמיס 
פחות על המדחס ומצמצם את צריכת החשמל עד 

30%* תוך אספקת סביבה קרה ונוחה, כך שאתם 
יכולים להשתמש בו כשאתם לבד, גם במהלך יום 

שרבי ומבלי לדאוג בנוגע לחשבון החשמל.

מצב משתמש בודד

* נבדק בדגם Ecogreen 17INV. מתבסס על צריכת חשמל מצטברת 
במצב רגיל לעומת מצב משתמש בודד.

d’light cool מצב

פונקציה זו מכוונת אוטומטית את דרגות 
הטמפרטורה והלחות לשמירה על הסביבה 

הנעימה ביותר.
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המזגן של Samsung כולל מדחס UTR אינוורטר דיגיטלי 
 COP ללא פחמים וללא מברשות חסכוני בחשמל עם  BLDC

5.1. הוא יכול לשמור על הטמפרטורה הרצויה ללא כיבוי 
והפעלה תכופים, כך שהוא חוסך עד 70% באנרגיה לעומת 
מזגן רגיל. האינוורטר הדיגיטלי מסייע לכם להישאר נינוחים 

לפרקי זמן ממושכים יותר, תוך צריכת חשמל מינימלית.*

חיסכון בחשמל

טמפרטורה 
שנקבעה

טמפרטורה שנקבעה

ללא אינוורטר

בזבוז חשמל

  BLDC מדחס אינוורטר דיגיטלי
פועל בחוכמה וחוסך עד 70% באנרגיה*

.Samsung של on/off בהשוואה למזגן .Ecogreen 14INV נבדק בדגם *
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good'sleep מצב
תיהנו משנת לילה נעימה

איכות השינה שלכם משפיעה ישירות על בריאותכם הפיזית 
והנפשית. מתוך דאגה לבריאותכם, ביצעה סמסונג ניסויים 

נרחבים למציאת הטמפרטורה האידאלית הנחוצה להירדמות 
מהירה, לשמירה על סביבת שינה נוחה וליקיצה רעננה. לאחר 
שנים של ניסויים, פיתחה סמסונג מערכת בקרת טמפרטורה 

מדויקת השולטת במדויק בטמפרטורה ובלחות בחדר במהלך 
שלושת שלבי השינה על מנת להבטיח שהמשתמשים 

מתעוררים רעננים לגמרי ומוכנים להתחיל את שגרת יומם.

טמפרטורה אידיאלית לשינה עמוקה

 good’sleep בניגוד למצב השינה במוצרים אחרים, פונקציית
של סמסונג מתחשבת בקצבי השינה האנושית ושולטת 

בקירור לשמירה על טמפרטורה אידיאלית בכל שלב.

CompetitorCompetitor

30.8
%

71
%

SAMSUNG

up to

35.8
%

5%

SAMSUNG

Better

95
%

24%

good’sleep 
mode

General cooling 
mode (26oC)

2.09 Kw
h

up to

36%

1.34 Kw
h

Samsung UTR Plus Compressor Reciprocating Compressor

01
שלב ההרדמותשינה עמוקה

02
התעוררות

03
תהיה חזרה של שלב זה

כאשר הטיימר מכוון ליותר מ-8 שעות
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המזגן של Samsung מתחיל בקירור מהיר של האוויר 
באמצעות שימוש במצב הקירור המהיר שלו ולאחר מכן 

עובר אוטומטית למצב קירור נוח לשמירה על הטמפרטורה 
הרצויה כך שלא תרגישו קור ולא תצטרכו להמשיך לשנות 

ידנית את ההגדרות או להפעיל ולכבות את המזגן.

קירור דו-שלבי
מקרר את החדר במהירות ואז מקרר את החדר בנוחות.

קירור מהיר קירור נוח
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אתם יכולים ליהנות עם המזגן של Samsung מהביטחון 
שהוא מותקן באופן מושלם, מנוחות השלט הרחוק 

ומהפעלה נטולת בעיות. פונקציית ההתקנה החכמה 
בודקת בעיות נפוצות על מנת להבטיח שהמזגן מותקן 

כראוי. הפונקציה Smart Wi-Fi לשליטה מרחוק מאפשרת 
לכם לבדוק ולשנות הגדרות צריכת חשמל מכל מקום 

באמצעות אפליקציה* בסמארטפון שלכם. פונקציית 
האבחון החכם מאפשרת לכם לאבחן שגיאות ולהזמין מיד 

שירות.

.Android-ו iPhone זמינה למכשירי *

.Smart מאפייני
התקנה, שימוש ותחזוקה נוחים באופן חכם.

Smart Wi-Fi
שליטה חכמה מרחוק דרך 

הסמארטפון בתוך הבית
או מחוץ לבית

אבחון חכם בגמר ההתקנה, על 
ידי לחיצה בשלט, המזגן בודק 

אם ההתקנה בוצעה כראוי ואם 
הוא מוכן לפעולה. כמו כן נעשה 

אבחון של בעיה או תקלה בעזרת 
אפליקציה ייעודית

התקנה חכמה
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המזגן של Samsung ממשיך לפעול בסביבות המאתגרות 
ביותר. טכנולוגיית ה-Triple Protector Plus שלו מונעת 

עומס יתר על המדחס ומערכות הבקרה כתוצאה מנחשולי 
מתח ותנודות זרם חשמלי, כל זה ללא מגן נחשולי מתח 

חיצוני. הוא מצויד גם בציפוי נוגד קורוזיה להגנה על המעבה 
ועל צלעות המעבה נגד חלודה.

המדחס UTR(Ultra Tropical Rotary) המוגדל וזרימת גז 
הקירור האופטימלית שלו מאפשרים לו לעמוד בטמפרטורות 

.(58°C קיצוניות חמות )עד

טכנולוגיית הגנה משולשת 
Triple Protector Plus

ביצועים יציבים ולאורך זמן.

מגן צלעות קירור ושלדה

ציפוי נוגד חלודה

UTR Plus מדחס

מונע נזקי עומס יתר ועובד 

580c בטמפרטורות של עד

מגן נחשולי מתח

וברקים מובנה
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 .Samsung של Smart 11 סיבות לרכישת מזגן
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אינוורטר דיגיטלי
עד 70% חסכון בצריכת חשמל.

שקט ביותר

Triple Protector Plus
טכנולוגיית הגנה משולשת. מגן 
נחשולי מתח, ציפוי נגד חלודה, 

הגנה על מדחס מעומס יתר

Full HD Filter מסנן
עד 90% סינון אבק

Smart Wi-Fi
שליטה חכמה מרחוק

עיצוב משולש
יניקת אוויר גדולה יותר,

זרימת אוויר גדולה יותר,
יציאת אוויר גדולה יותר

קירור דו-שלבי

מצב משתמש בודד
לחיסכון נוסף של 
עד 30% באנרגיה

עיצוב ברק קריסטלי

Easy Filter טכנולוגיות
לניקוי מהיר ופשוט גם

בעזרת שואב אבק ללא 
פירוק הפילטר מהמזגן

תו תקן ישראלי

תו תקן למזגני סמסונג מעיד כי המזגנים מתאימים לכל התקנים ונעשית בקרה מלאה 
של מכון התקנים הן על המפעל והן על המזגן. תהליכי הייצור והבקרה שסמסונג מפעילה 

מבטיחים כי כל המזגנים יהיו איכותיים ובטוחים לשימוש ועומדים בכל דרישות האיכות 
והבטיחות המחמירים ביותר כמוגדר בתקנים ישראלים ובינלאומיים.

good'sleep מצב
תיהנו משנת לילה נעימה
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Ecogreen 14INVEcogreen 17INVEcogreen 22INVEcogreen 30INVEcogreen 36INV

תפוקה

BTU/h8,771 (3,378-10,918)11,900 (3,378-13,648)17,712 (5,459-23,884)21,841 (7,520-27,280)26,114 (8,871-31,732)קירור

Capacity (Watt)2,570 (990-3,200)3,487 (990-4,000)5,190 (1,600-7,000)6,400 (2,200-8,000)7,652 (2,600-9,300)

BTU/h11,262 (3,378-17,742)14,129 (3,378-20,472)21,022 (4,094-27,296)27,063 (6,470-34,120)31,397 (7,506-40,944)חימום

Capacity (Watt)3,300 (990-5,200)4,140 (990-6,000)6,160 (1,200-8,000)7,930 (1,900-10,000)9,260 (2,200-12,000)

מקדם יעילות
COP5.14.364.23.633.58קירור

COP5.14.464.13.533.8חימום

AAADEדרוג אנרגטי

צריכת חשמל בשעת עבודה רצופה
 (0.600-3.150) 2,130(0.490-2.800) 1.747  (0.380-2.200) 1.204 (0.220-1.150) 0.794 (0.220-0.700) 0.499קוט"שקירור

  (0.480-4.200) 2,400 (0.430-3.650) 2.245 (0.300-2.100) 1.490 (0.190-1.800) 0.920 (0.190-1.400) 0.643קוט"שחימום

זרם עבודה
A2.53.95.68.19.6קירור

A3.24.46.910.310.9חימום

זרם עבודה מרבי
A6.56.514.014.018.0קירור

A9.09.017.517.524.0חימום

Wi-Fiתקשורת אלחוטיתSmart Wi-fiSmart Wi-fiSmart Wi-fiSmart Wi-fiSmart Wi-fi

ספיקת אוויר
CFM432515675767789

M³/h734875114813031340

dBA20 / 25 / 3520 / 26 / 3725 / 30 / 3827 / 34 / 4230 / 36 / 44גבוה/נמוך/שקטעוצמת רעש

מידות במ"מ
896x260x275896x260x2751063x294x3171063x294x3171063x294x317עומק * גובה * רוחביחידת פנים

790x545x285790x545x285880x793x310880x793x310935x1128x375עומק * גובה * רוחביחידת חוץ

משקל נטו
1111141414ק"גיחידת פנים

35.535.5535382ק"גיחידת חוץ

צנרת חיבור

1/4-3/81/4-3/81/4-1/21/4-5/81/4-5/8אינצ'קוטר צנרת

33333אורך צנרת מינימלי

7.57.57.57.57.5מטרהטענת גז סטנדרטית

1515303030מטראורך מקסימלי

88151515מטרגובה מקסימלי

הזנת חשמל

מעבהמעבהמעבהמעבהמעבההזנה

V/Ph/Hz230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50מתח

A1010162025מאמ"ת מושהה

BLDCBLDCBLDCBLDCBLDCמדחס אינוורטר

טמפרטורת חוץ לתוצאות מירביות
10C ~ 46C-10C ~ 46C-10C ~ 46C-10C ~ 46C-10C ~ 46C-צלסיוסקירור

15C ~ 24C-15C ~ 24C-15C ~ 24C-15C ~ 24C-15C ~ 24C-צלסיוסחימום

מפרט

14  המזגנים מתאימים גם לשימוש עם שעון שבת חיצוני



Ecogreen 14INVEcogreen 17INVEcogreen 22INVEcogreen 30INVEcogreen 36INV

תפוקה

BTU/h8,771 (3,378-10,918)11,900 (3,378-13,648)17,712 (5,459-23,884)21,841 (7,520-27,280)26,114 (8,871-31,732)קירור

Capacity (Watt)2,570 (990-3,200)3,487 (990-4,000)5,190 (1,600-7,000)6,400 (2,200-8,000)7,652 (2,600-9,300)

BTU/h11,262 (3,378-17,742)14,129 (3,378-20,472)21,022 (4,094-27,296)27,063 (6,470-34,120)31,397 (7,506-40,944)חימום

Capacity (Watt)3,300 (990-5,200)4,140 (990-6,000)6,160 (1,200-8,000)7,930 (1,900-10,000)9,260 (2,200-12,000)

מקדם יעילות
COP5.14.364.23.633.58קירור

COP5.14.464.13.533.8חימום

AAADEדרוג אנרגטי

צריכת חשמל בשעת עבודה רצופה
 (0.600-3.150) 2,130(0.490-2.800) 1.747  (0.380-2.200) 1.204 (0.220-1.150) 0.794 (0.220-0.700) 0.499קוט"שקירור

  (0.480-4.200) 2,400 (0.430-3.650) 2.245 (0.300-2.100) 1.490 (0.190-1.800) 0.920 (0.190-1.400) 0.643קוט"שחימום

זרם עבודה
A2.53.95.68.19.6קירור

A3.24.46.910.310.9חימום

זרם עבודה מרבי
A6.56.514.014.018.0קירור

A9.09.017.517.524.0חימום

Wi-Fiתקשורת אלחוטיתSmart Wi-fiSmart Wi-fiSmart Wi-fiSmart Wi-fiSmart Wi-fi

ספיקת אוויר
CFM432515675767789

M³/h734875114813031340

dBA20 / 25 / 3520 / 26 / 3725 / 30 / 3827 / 34 / 4230 / 36 / 44גבוה/נמוך/שקטעוצמת רעש

מידות במ"מ
896x260x275896x260x2751063x294x3171063x294x3171063x294x317עומק * גובה * רוחביחידת פנים

790x545x285790x545x285880x793x310880x793x310935x1128x375עומק * גובה * רוחביחידת חוץ

משקל נטו
1111141414ק"גיחידת פנים

35.535.5535382ק"גיחידת חוץ

צנרת חיבור

1/4-3/81/4-3/81/4-1/21/4-5/81/4-5/8אינצ'קוטר צנרת

33333אורך צנרת מינימלי

7.57.57.57.57.5מטרהטענת גז סטנדרטית

1515303030מטראורך מקסימלי

88151515מטרגובה מקסימלי

הזנת חשמל

מעבהמעבהמעבהמעבהמעבההזנה

V/Ph/Hz230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50230/1/50מתח

A1010162025מאמ"ת מושהה

BLDCBLDCBLDCBLDCBLDCמדחס אינוורטר

טמפרטורת חוץ לתוצאות מירביות
10C ~ 46C-10C ~ 46C-10C ~ 46C-10C ~ 46C-10C ~ 46C-צלסיוסקירור

15C ~ 24C-15C ~ 24C-15C ~ 24C-15C ~ 24C-15C ~ 24C-צלסיוסחימום
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