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ИНФОРМАЦИЯ О НОВОМ ПРОДУКТЕ 

 

31 березня 2017 року 

 Прес-реліз 

 

Компанія «ОПТІМ» представляє новинку в своєму продуктовому портфелі 

2017 року: настінні побутові кондиціонери  Neoclima – серія ArtVogue Inverter 

NS-*AHVIws і NS-*AHVIwb! 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОВИЙ ПРОДУКТ 

Japan-Aircon 

http://www.optim.ua/
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Це нова дизайнерська лінійка кондиціонерів NEOCLIMA. Справжня ікона стилю 

– серія ArtVogue Inverter! Це кондиціонери  для квартир, будинків та приміщень 

різного розміру. 

 
 

 

 

 

Інверторні кондиціонери ArtVogue виконані в унікальному V-образному дизайні 

й представлені у двох оформленнях на вибір: дзеркальний чорний і дзеркальний 

срібний.  

Особливість цій моделі надає інформативне LED-підсвічування бічних    

V-образних панелей, яке під час роботи на охолодження випромінює синє світіння, а 

під час роботи на обігрівання – помаранчеве, що надає внутрішньому блокові 

особливої вишуканості. Коли є бажання, це підсвічування можна вимкнути.  

           Ще однією особливістю є можливість додаткового установлення в кондиціонер 

Wi-Fi-модуля (Wi-Fi ready), завдяки якому кондиціонером можна керувати за 

допомогою мобільного додатка для Android або iOS з будь-якої точки світу, де є 

доступ до Інтернету. 

Висока надійність, сучасність, високі показники енергоефективності та 

приголомшливий дизайн нікого не залишать байдужим! 

 

Модельний ряд інверторної серії включає моделі від 2,6 до 7,1 кВт. 

 

Також, дуже важливо, що кондиціонери Neoclima – серія ArtVogue Inverter NS-

*AHVIws і NS-*AHVIwb  здатні працювати на обігрів навіть в холодну пору року, 

при температурах зовнішнього повітря до -20 ° С. 

         Температура повітря регулюється автоматично, а також підтримується на 

постійному рівні з максимальною точністю, що дозволяє користувачеві отримати 

максимальну комфортність і знизити ризик простудних захворювань при відсутності 

перепадів температури в приміщенні. 
 

Функції: 

- Робота на обігрівання при -20°С. 

- Aвторестарт. 

- Запам’ятовування положення жалюзі.  

- I-Feel. 

- Функція самоочищення. 

- Тепловий насос.  

- Робота при -20°С.  

- Гідрофільне покриття теплообмінників.  

- Висока стійкість до корозії. 

- Таймер. 

- А-клас енергоспоживання. 

- Теплообмінники зовнішніх і внутрішніх блоків покриті гідрофільною плівкою,  

яка збільшує ефективність роботи кондиціонера, а також перешкоджає корозії. 
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Технічні характеристики 
 

 

        Продукт вже доступний до відвантажень на складах «ОПТІМ», ціни вказані в 

свіжому прайс-листі компанії. 

 

       Бажаємо успішних продажів! 

       З повагою, компанія «ОПТІМ». 
Бажаємо успішних покупок! 

www.japan-aircon.com.ua 
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