
Copyright © 2018 Ambrava / Samsung Electronics Air Conditioner Europe. Alle rechten voorbehouden. Deze documentatie is zorgvuldig 
samengesteld. Desondanks kunnen specificaties of afbeeldingen afwijken.

Ambrava Nederland Ambrava België
Ambrava BV  Ambrava NV
Laan van de Ram 50  Beukenlei 50
7324 BV Apeldoorn  2960 Brecht
www.ambrava.nl  www.ambrava.be

Uw installateur:

Ambrava is exclusief distributeur van Samsung Klimaatbeheersing in de Benelux.

Slank design.
Energiezuinig koelen.

Maldives
wandmodel

Maldives

Beschikbaar als

Single split

(één binnenunit 

op één buitenunit)

2,5 kW

3,5 kW 

5,0 kW

6,5 kW

2,0 kW

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

6,5 kW

Free Joint Multi

(meerdere binnenunits 

op één buitenunit)

Maldives Compact en slank design

Geluidsniveau van 21 tot 29 dB in stilste modus

Geavanceerde slaap modus

Energielabel A++ bij koelen

Energielabel A+ / A bij verwarmen

3-Care filter voor luchtfiltering



Het Maldives wandmodel is zeer geschikt voor toepassing in een 
slaapkamer. Fris opstaan in de ochtend is een goed begin van de 
dag. Dankzij de Good Sleep functie van het Maldives wandmodel 
kunt u optimaal genieten van de nacht. Gedurende de nacht wordt 
de temperatuur en de vochtbalans aangepast, zodat u heerlijk kunt 
slapen.

U gaat slapen: laat u in slaap dommelen door de temperatuur te 
verlagen.
In diepe slaap: door de temperatuur licht te verhogen, ontspant uw 
lichaam beter.
Wakker worden: een continue lichte verhoging van de temperatuur 
zorgt ervoor dat u fris en energiek opstaat.

Goede nachtrust

Samsung wandmodellen zijn standaard uitgevoerd 
als warmtepomp en kunnen de ruimte naast koelen 
ook zeer energiezuinig en snel verwarmen. Met 
een Samsung Maldives wandmodel kunt u daarom 
in alle seizoenen genieten van een aangename 
binnentemperatuur. 

Naast koelen en verwarmen, regelt het Maldives 
wandmodel ook het het luchtvochtigheidsgehalte 
in de ruimte. Ons lichaam reguleert haar 
temperatuur door het uitstoten van vocht. 
Tijdens het koelen wordt door het Maldives 
wandmodel vocht uit de lucht gehaald, zodat de 
ruimte een aangenaam luchtvochtigheidsniveau
heeft. Ook passeert de lucht het luchtfilter, 
waarmee vuile lucht gefilterd wordt.

Het hele jaar 
door comfort

Het Maldives wandmodel is met haar compacte en slanke ontwerp 
een stijlvolle toevoeging aan het interieur. 

Slank design


