
Άνετη διαβίωση και τεχνολογία  

Το νέο κλιματιστικό Ocarina από την TCL μπορεί να συνδεθεί με μια έξυπνη τηλεόραση, 

τηλέφωνο και οποιαδήποτε συμβατή συσκευή μέσω της εφαρμογής TCL Home ή με τη 

βοήθεια του Google Assistant. Οι χρήστες μπορούν να ενεργοποιήσουν και να ελέγξουν το 

κλιματιστικό τους από απόσταση, διευκολύνοντας την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, 

τη ρύθμιση της ταχύτητας και της θερμοκρασίας. 

Τα κλιματιστικά της σειράς Ocarina εξασφαλίζουν επίσης ροή δροσερού αέρα με τρόπο 

φυσικό και πιο άνετο, ενώ η λειτουργία Deep Clean είναι ένας προηγμένος 

αντιβακτηριδιακός συνδυασμός έκπλυσης και ξήρανσης που είναι κλινικά αποδεδειγμένο 

ότι απομακρύνει τα περισσότερα μικρόβια, τη σκόνη και τη ρύπανση. Καθαρίζει επίσης 

αυτόματα τον εξατμιστή – μειώνοντας την εργασία, εξοικονομώντας ενέργεια και 

διασφαλίζοντας ότι ο εσωτερικός αέρας είναι πάντα φρέσκος. 

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Επιχρυσωμένο τιτάνιο: Εφαρμόζεται αποκλειστική προστατευτική επίστρωση που 

εμποδίζει την οξείδωση του αλουμινίου, καθιστώντας την επιφάνεια πιο «ολισθηρή», δεν 

επιτρέπει την υγρασία να συσσωρεύεται στον εναλλάκτη θερμότητας, αυξάνοντας την 

παραγωγικότητα και την ενεργειακή απόδοση, διατηρώντας την επιφάνεια ανέπαφη για 

πολλά χρόνια. 

Ι-feel: Τα δεδομένα θερμοκρασίας συλλέγονται και αποστέλλονται στο κλιματιστικό 

χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο αισθητήρα τηλεχειριστηρίου. Το τηλεχειριστήριο σας 

επιτρέπει να ελέγχετε το κλιματιστικό και παρέχει την ακριβή θερμοκρασία που θέλετε, 

ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε στο δωμάτιο. 

Έξυπνη ροή αέρα: Στη λειτουργία ψύξης, ο δροσερός αέρας φυσά προς τα πάνω. Στη 

λειτουργία θέρμανσης, ο ζεστός αέρας κατευθύνεται προς τα κάτω για να φυσήξει στα 

πόδια. 

Χαμηλό επίπεδο θορύβου: Βελτιστοποιημένο σύστημα αεραγωγών, ικανό να μειώσει 

σημαντικά τα επίπεδα θορύβου έως και 22 dB για χρήστες που εκτιμούν την ηρεμία και την 

ησυχία. 

Οθόνη LED: Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της θήκης είναι η ακρυλική επίστρωση του 

μπροστινού πίνακα της εσωτερικής μονάδας, η οποία απεικονίζει κυματιστές γραμμές με 

κρυφή οθόνη LED. Εάν είναι απαραίτητο, η οθόνη μπορεί να απενεργοποιηθεί 

χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου. 

Κατάσταση ύπνου: Παρέχει μια άνετη αλλαγή θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του ύπνου 

και μειώνοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα, επιτυγχάνεται ένα ελάχιστο επίπεδο 

θορύβου, το οποίο είναι το κλειδί για μια άνετη και υγιή ανάπαυση. 

Φίλτρο Τετραπλής Ενέργειας: (Ιόντων Αργύρου, Φωτοκατάλυσης, Αντιστατικό, Ενεργού 

Άνθρακα). 

Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού 

 


