
cea mai elegantă
unitate de aer condiţionat
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Cele mai bune servicii
post-vânzare pentru
aparatul tău Daikin

5 ani garanţie 

pentru piesele de 

schimb prin partenerii 

Home Comfort Expert 

Daikin Stand By Me este platforma online prin 
intermediul careia oferim clienților noștri suport și 
servicii suplimentare post-vânzare. 
Stand By Me este dedicată clienților care au 
achiziționat și instalat un echipament de uz 
rezidential prin intermediul unui Partener Daikin 
Home Comfort Expert.  Pentru a înțelege cum te 
poti bucura de beneficiile Stand By Me,  vizitează 
site-ul oficial Daikin sau platforma Stand By Me: 
www.standbyme.daikin.ro

*Caracteristicile și prețurile sunt valabile pentru clasa de capacitate 35 (3,5kW/12.000 BTU)

 

Specificaţii 10.706 lei/set 
(TVA inclus)

6.637 lei/set 
(TVA inclus)

5.616 lei/set 
(TVA inclus)

4.867 lei/set 
(TVA inclus)

3.802 lei/set 
(TVA inclus)

2.673 lei/set 
(TVA inclus)

2.321 lei/set 
(TVA inclus)

Aer proaspăt •
Umidificare •
Tehnologie flux aer 3D • • • • •

Senzor prezenţă senzor ochi inteligent 
3 zone

senzor de temperatură 
inteligent

senzor ochi inteligent 
2 zone

senzor ochi inteligent 
2 zone

Culori disponibile alb alb, argintiu, negru mat, 
blackwood alb, argintiu alb alb alb alb

Nivel zgomot 19 dBA 19 dBA 19 dBA 19 dBA 20 dBA 21 dBA 21 dBA

Autobaleiere pe verticală • • • • •

Filtrare Flash Streamer
Apatit de Titan

Flash Streamer
Ioni de Argint

Apatit de Titan

Ioni de Argint
Apatit de Titan

Flash Streamer
Apatit de Titan Apatit de Titan Filtru catechin  

Apatit de Titan

Eficienţă sezonieră/ clasă energetică SEER de la 9,54 de la 8,75 de la 8,73 de la 8,65 de la 6,79 de la 6,22 de la 6,89

Eficienţă sezonieră/ clasă energetică SCOP/A de la 5,90 de la 5,15 de la 4,61 de la 5,10 de la 4,65 de la 4,10 de la 4,40

Wi-Fi opţional încorporat inclus inclus opţional opţional opţional

Funcţie de programare 24 h săptămânal săptămânal săptămânal 24 h 24 h 24 h

FTXF FTXC
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Caracteristici

A+++

emura

EMURA 
alb

EMURA 
argintiu

Informații
tehnice
emura

Date tehnice - unitate interioară FTXJ 20MW 20MS 25MW 25MS 35MW 35MS 50MW 50MS
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 303x998x212
Filtru de aer Tip Filtru purificator cu ioni de Argint + Filtru cu apatit de titan
Presiune sonoră Răcire Mare/Mică/Silențioasă dBA 38/25/19 45/26/20 46/35/32

Încălzire Mare/Mică/Silențioasă dBA 40/28/19 41/28/19 45/29/20 47/35/32

Date tehnice - unitate exterioară RXJ 20M 25M 35M 50N
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 550x765x285 735x825x300
Presiune sonoră Răcire Funcţionare mare/silenţioasă dBA 46/43 48/45

Încălzire Funcţionare mare/silenţioasă dBA 47/44 48/45
Interval de operare Răcire Ambient Min.~Max. °CDB -10~46

Încălzire Ambient Min.~Max. °CWB -15~18
Agent frigorific Tip / Masă/ GWP Masă: kg / TCO₂eq R-32/0,72/0,5/675 R-32/1,30/0,9/675
Racorduri pentru 
traseul frigorific

Lungime conducte OU - IU Max. m 20 30
Diferenţă de nivel IU - OU Max. m 15 20

Curent - 50Hz Amperaj max. pe siguranţă (MFA) A 10 15

Preţuri (TVA inclus) FTXJ + RXJ 20MW + 20M 20MS + 20M 25MW + 25M 25MS + 25M 35MW + 35M 35MS + 35M 50MW + 50N 50MS + 50N
Preţ set (unitate interioară + unitate exterioară+ telecomandă) Lei 4.811,- 4.890,- 5.512,- 5.616,- 6.437,- 6.565,- 8.410,- 8.562,-
Preţ unitate interioară Lei 1.612,- 1.691,- 2.143,- 2.247,- 2.517,- 2.645,- 3.130,- 3.282,-
Preţ unitate exterioară Lei 3.199,- 3.199,- 3.369,- 3.369,- 3.920,- 3.920,- 5.280,- 5.280,-

  

 Design remarcabil
Daikin Emura a câștigat prestigioase premii, la nivel 
internațional, pentru designul său: 

Unitățile interioare Emura sunt disponibile în două culori: 

 Aer curat 

Filtrul purificator cu ioni de argint: asigură purificarea 
aerului: Eliminând alergenii precum polenul și acarienii în 
proporție de 99% și mirosurile neplăcute (tutun, animale).                                                                                                                                      

Filtru deodorizant cu apatit de Titan: Captează particulele 
de praf din aer și mirosurile neplăcute de tutun şi ale animalor 
de companie.

 Tehnologia flux de aer 3D
Această funcție combină baleierea automată pe verticală și pe 
orizontală pentru a circula un curent de aer cald/rece, chiar şi 
în colțurile spațiilor mari.

   Tehnologia ochi inteligent
Senzorul ochi inteligent pe două zone detectează prezența 
ta și te protejează de contactul direct cu jetul de aer. Mai mult, 
aceasta tehnologie economisește energie dacă nu detectează 
prezența, unitatea trecând automat la setarea de eficiență 
energetică.

Extrem de silențioasă 19 dBA
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Alege
DAIKIN Home Comfort Expert!  

      ne permit să oferim valoare adăugată în relații de lungă durată, bazate pe 
încredere, respect, credibilitate calitate şi pasiune.

Acesta este motivul pentru care am început programul Home Comfort Expert (HCE) ce oferă un plus de valoare, 
venind în întâmpinarea clienților rezidențiali, cu produse de înaltă calitate şi servicii de încredere. 

Datorită susținerii și instruirii continue asigurate de către Daikin, partenerii Home Comfort Expert îți pot oferi 
servicii şi asistență personalizate în alegerea echipamentului de climatizare potrivit, vizionarea acestuia în 
showroom-urile Daikin special amenajate, montaj și acordarea garanției.

Intră pe site-ul nostru şi contactează un partener Daikin Home Comfort Expert: www.daikin.ro/hce
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Una sau mai multe camere?  
Alegerea îți aparține.

Prin alegerea unei unități exterioare multisplit, poți conecta până la 
cinci unități interioare. Toate unitățile interioare pot fi controlate în 
mod individual și nu este necesar să fie instalate în aceeași încăpere 
sau în același timp.

Control Wi-Fi 
de oriunde te afli
Eşti departe de casă? Datorită aplicației Daikin Online 
Controller, acest lucru nu reprezintă o problemă. Reglează 
temperatura unei încăperi, intensitatea fluxului de aer sau 
modul de funcționare direct de pe smartphone, oricând și 
de oriunde.
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Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Calea Floreasca 169A, Corp B, Etaj 8, Bucureşti, România

Tel.: 0040/21/307 97 00 · e-mail: office@daikin.ro


