
Case Study

Starbucks Conezion Putrajaya memberikan pengalaman 
bersantap yang aman dan nyaman dengan teknologi 
nanoe™ X dan sistem ventilasi seimbang

Lokasi:
Putrajaya, Malaysia

Klien:
Starbucks Malaysia

Aplikasi:

Starbucks Conezion 
Putrajaya

Tantangan: Memberikan Pengalaman Bersantap yang Aman dan Nyaman untuk 
Pelanggan

Pandemi COVID-19 telah memberikan kesadaran akan 
kualitas udara dalam ruangan yang ditingkatkan. Untuk 
memberikan jaminan mutlak kepada pelanggan akan 
keamanan dan pengalaman minum kopi yang nyaman, 
Starbucks Conezion Putrajaya mencari solusi untuk 
memastikan udara dalam ruangan aman, dan segar dengan 
ventilasi seimbang.

Meningkatkan kepercayaan diri para penikmat hidangan dengan perlindungan 
udara dalam ruangan nanoe™ X selama 24 jam dari Panasonic.

Starbucks Conezion Putrajaya mengadopsi solusi udara Panasonic untuk membuat udara dalam 
ruangan tetap sejuk dan nyaman untuk mempromosikan ruang dalam ruangan yang bersih dan sehat 
sekaligus memastikan ventilasi seimbang dengan udara segar sepanjang hari.

Restoran



Teknologi nanoe™ X Panasonic menawarkan manfaat 
radikal hidroksil (juga dikenal sebagai radikal OH) yang 
terkandung dalam air dan memiliki kapasitas untuk 
menghambat bakteri, virus, dan polutan lain serta 
menghilangkan bau. Partikel berukuran nano pada nanoe™ 
X dapat menembus jauh ke dalam perabotan empuk seperti 
kain, sofa, dan karpet. Teknologi nanoe™ terbukti efektif 
menghambat lebih dari 99%* virus corona baru.

Pemasangan ventilator pemulihan energi (ERV) di tempat 
memberikan ventilasi yang seimbang untuk memasok 
jumlah udara segar yang optimal sekaligus mengeluarkan 
udara pengap, kelembapan, dan polutan dalam ruangan. 
Proses simultan dalam memasok dan membuang udara 
memungkinkan panas dan kelembapan untuk 
dipertukarkan, sementara ventilasi yang hemat energi 
mengurangi biaya AC.

Starbucks Conezion Putrajaya mengadopsi AC 4-way cassette yang memberikan aliran udara lebar 360° untuk 
mendinginkan ruang yang besar secara merata. Dengan desain datar horizontal, AC 4-way cassette terpasang rapi di 
langit-langit tanpa memengaruhi tampilan estetika kafe. Juga dilengkapi dengan nanoe™ X untuk menghambat 
berbagai polutan untuk suasana bersantap yang menyenangkan.

Label perlindungan 24 jam nanoe™ X di 
Starbucks Conezion Putrajaya.

AC 4-way cassette dilengkapi dengan 
nanoe™ X.

Unit luar ruangan AC yang terpasang di 
Starbucks Conezion Putrajaya.

AC 4-way cassette (10 unit)

Solusi & Teknologi yang Diterapkan

AC 4-way cassette Panasonic dilengkapi dengan nanoe™ X yang 
menjaga udara dalam ruangan tetap bersih dan aman untuk para 
penyewa.

Ventilator pemulihan energi (2 unit)

Produk yang dipasang

*Berdasarkan uji verifikasi Panasonic dalam kolaborasi dengan Japan Textile Products Quality and Technology Center (QTEC), titer virus dari novel coronavirus (SARS-CoV-2) dan empat variannya (Alpha, Beta, Gamma, dan Delta) 
dibandingkan dalam ruang uji 45 liter dengan dan tanpa paparan nanoe™. Hasilnya, pengujian mengonfirmasikan bahwa efek penghambatan lebih dari 99% pada kelima jenis virus setelah dua jam paparan. Perhatikan bahwa hasil 
verifikasi didasarkan pada pengujian di lingkungan uji tertutup dan bukan di ruang penggunaan yang sebenarnya.




