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*So sánh giữa model 1.5HP  sử dụng công nghệ Inverter đang bật chế độ ECONAVI (với Cảm biến con người, Cảm biến ánh sáng, và 
Điều nhiệt sinh học) và model 1.5HP tiêu chuẩn (chế độ làm lạnh) 
Model Inverter đang bật chế độ ECONAVI: 
ECONAVI bật, Nhiệt độ ngoài trời 35°C/24°C 
Cài đặt nhiệt độ trên điều khiển từ xa : 25°C, Tốc độ quạt cao 
Hướng gió thổi dọc: Tự động, Hướng gió thổi ngang: Chế độ ECONAVI  
Nhiệt độ cài đặt tăng tổng cộng 2°C, 1°C do Cảm biến ECONAVI giám sát hoạt động con người và 1°C do giám sát cường độ ánh sáng 
mặt trời. 
Điều nhiệt sinh học bật. 
Model tiêu chuẩn không có ECONAVI: 
Nhiệt độ ngoài trời: 35°C/24°C 
Cài đặt nhiệt độ trên điều khiển từ xa: 25°C, Tốc độ quạt cao 
Hướng gió thổi dọc: Tự động, Hướng gió thổi ngang: Hướng trước 
Tổng điện năng tiêu thụ đo được trong 2 giờ trong điều kiện máy hoạt động ổn định. Tại Phòng thí nghiệm Panasonic (diện tích: 16,6m²) 
Đây là mức tiết kiệm cao nhất đo được. Kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện lắp đặt và sử dụng. 

*1 So sánh giữa model 1.5HP sử dụng công nghệ Inverter đang bật chế độ ECONAVI (với Cảm biến con người, Cảm biến ánh sáng, 
và Điều nhiệt sinh học) và model 1.5HP tiêu chuẩn (Chế độ làm lạnh). Thời gian có thể thay đổi tùy theo sản phẩm, model và thông số 
kỹ thuật của từng nước hoặc từng thị trường. 

ECONAVI + Inverter tiết kiệm điện trong 
1 giờ tương đương 

1 1 1 



*1 So sánh model không sử dụng Inverter 1.5HP với Cảm biến ECONAVI kép ở trạng thái BẬT và TẮT 
(chế độ làm lạnh).  
Thời gian có thể thay đổi tùy theo sản phẩm, model và thông số kỹ thuật của từng nước hoặc từng thị trường. 

*So sánh model không sử dụng Inverter 1.5HP với Cảm biến ECONAVI kép ở trạng thái BẬT và TẮT (chế độ làm lạnh). 
Cảm biến ECONAVI kép ở trạng thái BẬT: Nhiệt độ ngoài trời 35°C/24°C, nhiệt độ cài đặt trên điều khiển 23°C với tốc độ quạt (Cao) 
Cánh đảo gió hướng dọc: Tự động, Cánh đảo gió hướng ngang: Chế độ ECONAVI 
ECONAVI điều chỉnh tăng nhiệt độ cài đặt thêm 2°C, trong đó ECONAVI dò mức độ hoạt động tăng thêm 1°C. 
 
Cảm biến ECONAVI kép ở trạng thái TẮT: Nhiệt độ ngoài phòng: 35°C/24°C 
Nhiệt độ cài đặt trên điều khiển 23°C với tốc độ quạt (Cao) 
Cánh đảo gió hướng dọc: Tự động, Cánh đảo gió hướng ngang: Phía trước 
 
Tổng điện năng tiêu thụ đo được trong 1 giờ trong điều kiện máy hoạt động ổn định. Tại Phòng thí nghiệm Panasonic (diện tích: 16,6m²) 
Đây là mức tiết kiệm cao nhất đo được, và kết quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện lắp đặt và sử dụng. 

ECONAVI tiết kiệm điện 
trong 1 giờ tương đương 

1 1 1 



Loại bỏ 99%*1 các tác nhân gây hại có kích thước nhỏ hơn 2.5 micromet (PM2.5) 
Vô hiệu hóa 99%*2 các tác nhân gây hại trong không khí 
Vô hiệu hoác 99%*3 các tác nhân gây hại bám dính trên bề mặt đồ đạc trong phòng 
Vô hiệu hóa 99*4 vi khuẩn và virus bám tại màng lọc 
 



*¹ Khả năng loại trừ PM2.5 được chứng nhận bởi Viện nghiên cứu FCG 
• Báo cáo thí nghiệm số. : 25034 
PM2.5: Khói thuốc lá (đóng vai trò là PM2.5) 
Tác dụng được đo trong khoảng 0.3μm-2.5μm. (kích thước xác định) 
Hiệu quả loại trừ không được chứng thực với tất cả các hạt có hại trong không khí. 
Mọi kết quả đo dựa trên điều kiện thử nghiệm. 
Các thí nghiệm không phản ánh điều kiện sử dụng thực tế. 
*² Khả năng loại bỏ các vi sinh vật trong không khí được chứng nhận bởi Trung tâm nghiên cứu khoa học môi trường Kitasato 
• Báo cáo thí nghiệmsố : 23_0182 
Vi khuẩn : Staphylococcus aureus (NBRC 12732) 
• Báo cáo thí nghiệm số : 22_0008 
Virus : Escherichia coli phage (øX-174 ATCC 13706-B1) 
: Virus cúm (H1N1) 2009  
• Báo cáo thí nghiệm số : 23_0140 
Nấm mốc : Penicillium pinophilum (NBRC 6345) 
Mọi kết quả đo dựa trên điều kiện thử nghiệm. 
Các thí nghiệm không phản ánh điều kiện sử dụng thực tế. 

1. LOẠI BỎ CÁC TÁC NHÂN 
 GÂY HẠI TRONG KHÔNG KHÍ 



*³ Hiệu quả vô hiệu hóa các phân tử bám dính được chứng nhận bởi Phòng thí nghiệm thực phẩm Nhật Bản. 

• Báo cáo thí nghiệm số: 11047933001-02 

Vi khuẩn: Staphylococcus aureus (NBRC 12732) 

• Báo cáo thí nghiệm số: 11073649001-02 

Virus: Bacteriophage (Phi X 174 NBRC 103405) 

• Báo cáo thí nghiệm số: 11047937001-02 

Nấm mốc: Cladosporium cladosporioides (NBRC 6348) 

Các kết quả dựa trên điều kiện thí nghiệm xác định. 

Thí nghiệm không thể hiện điều kiện sử dụng thực tế. 

2. VÔ HiỆU HÓA CÁC TÁC NHÂN 
 GÂY HẠI BÁM DÍNH 



*4 Hiệu quả vô hiệu hóa tại màng lọc được chứng nhận bởi Phòng thí nghiệm thực phẩm Nhật Bản 
• Báo cáo thí nghiệm số : 12037932001 
Vi khuẩn: Staphylococcus aureus (NBRC 12732) 
• Báo cáo thí nghiệm số: 12014705001 
Virus : Escherichia coli phage (φΧ-174 ATCC 13706-B1) 
Các kết quả dựa trên điều kiện thí nghiệm xác định. 
Thí nghiệm không thể hiện điều kiện sử dụng thực tế. 
  
Hiệu quả vô hiệu hóa tại màng lọc được chứng nhận bởi Trung tâm nghiên cứu khoa học môi trường Kitasato 
• Báo cáo thí nghiệm số : KRCES-Virus Test Report No. 24_0013 
Virus : Virus cúm (H1N1) 2009 
Các kết quả dựa trên điều kiện thí nghiệm xác định. 
Thí nghiệm không thể hiện điều kiện sử dụng thực tế. 

3. KHẢ NĂNG VÔ HiỆU HÓA 
 TẠI MÀNG LỌC 



3 nghìn tỷ* hạt nanoe-G được giải phóng 
 
 
Lưu ý: 
*3 nghìn tỷ hạt nanoe-G là con số ước lượng trong điều kiện thí nghiệm 
tiêu chuẩn: Số lượng thực tế hạt nanoe-G đo được tại giữa phòng (diện 
tích 13m2): Số lượng nanoe-G tính được là 100k/cc trong toàn bộ phòng 
khi chúng được phân bổ đều. 



*1 Model Inverter 1.5HP so với model thông thường. Nhiệt độ ngoài trời: 350C; 
nhiệt độ cài đặt: 250C  



*So sánh máy điều hòa 1,5HP tiêu chuẩn không Inverter có cơ chế iAuto và chế độ làm lạnh 
Cơ chế iAuto 
Cơ chế iAuto, nhiệt độ bên ngoài 350C/ 240C 
Nhiệt độ cài đặt 250C với Tốc độ quạt: Tự  động 
Cánh đảo gió đứng: Giữa, Cánh đảo gió ngang: Thẳng 
  
Cơ chế làm lạnh với Tốc độ quạt nhanh 
Cơ chế làm lạnh, nhiệt độ bên ngoài: 350C/ 240C 
Nhiệt độ cài đặt 250C với Tốc độ quạt (Nhanh) 
Cánh đảo gió đứng: Giữa, Cánh đảo gió ngang: Thẳng 
Tốc độ làm lạnh dựa trên việc đo thời gian đạt được nhiệt độ cài đặt. Diện tích phòng thử 
nghiệm 16,6m2.. Hiệu quả có thể thay đổi tùy theo điều kiện lắp đặt và sử dụng. 
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