
Design, účinnost, filtrace (Multi-Split) 
DAISEIKAI 9

Když klimatizace nemá být vidět 
MEZISTROPNÍ JEDNOTKY 

Pokrytí v rozsahu 360° 
KAZETOVÉ JEDNOTKY SLIM 60 × 60

MULTI SPLIT

SPLIT 1:1 & MULTI-SPLIT
Základní, ale kvalitní řešení 

SEIYA

Pohodlí a tichý provoz 
SEIYA NEW

Nadčasové a moderní 
SHORAI EDGE  

Ionizace, vyšší účinnost 
SHORAI PREMIUM

Design a elegantní textilní potah 
HAORI

Elegantní do každé místnosti 
PARAPETNÍ (CONSOLE)

Vaši experti společnosti TOSHIBA:

Chyby tisku a sazby vyhrazeny. CZ / HOME MULTI / V01 / 09.2022. Za obsah odpovídá: AIR-COND  
International GmbH, Haushamer Straße 2, AT-8054 Graz-Seiersberg, Rakousko. Tel: +43 316 8089,  
office@air-cond.com, Fotografie: AIR-COND International, Adobe Stock.

www.toshiba-aircondition.com

Kvalita od společnosti TOSHIBA – 
pro důležitá řešení.

Společnost TOSHIBA od třicátých let minulého století vyrábí mnoho typů 
různých systémů různých velikostí, určených pro nejrůznější použití.

ESTIA BUSINESS USX

PŘEHLED VÝROBKŮ

MULTISPLIT
ŘEŠENÍ



PRO KAŽDÝ PROSTOR TA SPRÁVNÁ JEDNOTKAANALÝZA POTŘEB

FUNKCE DAISEIKAI 9 HAORI SEIYA SEIYA New SHORAI 
PREMIUM

SHORAI 
EDGE

PARAPETNÍ 
JEDNOTKA 
(CONSOLE)

MEZIS-
TROPNÍ

JEDNOTKA

SLIM 
KAZETOVÁ 
JEDNOTKA

Single Split 1:1

Multi-Split

Chlazení

Topení

Chladivo R32

DC hybrid inverter

Rotary kompresor 07 – 18 07 – 18 10/13/16 10/13/16 10/13

Unikátní TOSHIBA Twin 
Rotary kompresor

24 24 18/22/24 18/22/24 18

Funkce samočištění

Základní prachový filtr

IAQ filtrační systém

Filtr s aktivním uhlíkem 
a katechinem

Filtr Ultra Pure

Filtr Ultra Fresh

Plazmový elektrostatický filtr / 
ionizátor vzduchu

Ozónová čistička vzduchu / 
ionizátor vzduchu

HI-POWER funkce 
(pro max. okamžitý výkon)

Diagnostika poruchy

ECO Mode (Úsporný režim)

QUIET Mode (Tichý režim)

SILENT Mode (Tichý provoz)

Comfort Sleep (Klidný spánek)

POWER SELECTION (Vol-
ba výkonu)

FLOOR Mode (Efekt 
podlahového topení)

PRESET Mode (Vyvolání 
uloženého uživ. nastavení)

ONE TOUCH Mode (Vyvolání 
standardního nastavení)

TOSHIBA WIFI

Týdenní program provozu

24hodinový časovač provozu

Automatický restart

Funkce 8°C 
(temperování prostoru)

FIREPLACE Mode 
(Režim pro krb)

3D distribuce vzduchu 18/22/24 18/22/24

Snímač přítomnosti osob
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Daiseikai 9

HAORI

SEIYA

SEIYA New

Shorai Premium

Shorai Edge

Parapetní jednotka 
(Console)

Mezistropní 
jednotka

Kazetové 
60x60 SLIM

Kdo chce v několika různých místnostech nezávisle na sobě individuálně ovládat 
klima, tomu lze doporučit řešení pro více místností. 

U takzvaného řešení Multi-Split lze připojit dvě až pět vnitřních jednotek na jednu 
venkovní jednotku. Lze mezi sebou kombinovat vnitřní jednotky různých konstrukcí 
až do chladicího výkonu 10 kW. Ať již chcete designový, prémiový nebo kazetový 
model, vyberte si pro každou místnost tu správnou vnitřní jednotku a provozujte je 
všechny pouze pomocí jedné venkovní jednotky. 

Váš odborný poradce od společnosti TOSHIBA vám rád poradí a vypočítá podle 
velikosti místnosti, intenzity slunečního záření, geografické orientace, využívání 
místnosti a dodatečných zdrojů tepla potřebné topné a chladicí výkony.

Všechny jednotky od společnosti TOSHIBA lze připojit k WiFi a 
pomocí aplikace TOSHIBA Home AC Control pohodlně ovládat 
chytrým telefonem. Nechejte si klimatizací ochladit váš domov, 
než se do něj vrátíte. 

Aplikace pro systémy 
iOS nebo Android.

Chcete vědět, jak dobře se hodí klimatizace od spo-
lečnosti TOSHIBA k vám domů? Poté navštivte naší 
webovou stránku www.toshiba-aircondition.com. 
Umístěte si naše vnitřní jednotky pomocí vašeho chytrého 
telefonu do požadovaného prostředí a prohlédněte si vy-
branou jednotku v reálu.

Prohlédněte si modely TOSHIBA ve 3D.

www.toshiba-aircondition.com

Možnost použití QR kódů 
pro systémy Android a iOS


