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Lạnh HƠN
Công suất làm lạnh vượt trội nhờ sự vận hành hoàn hảo từ máy nén khí hiệu suất cao 
được sản xuất trên dây chuyền liên doanh với các thương hiệu công nghệ nổi tiếng Nhật Bản. 
Ngoài ra, dàn ống trao đổi nhiệt ở cả 2 dàn nóng và lạnh của điều hòa không khí Hisense 
được thiết kế lớn hơn, với nguyên liệu 100% là đồng, gia tăng hiệu suất trao đổi nhiệt lên tới 
25%, đồng thời tối ưu năng lượng tiêu hao tới 20%.

Bền HƠN
Công nghệ siêu chống ăn mòn 1500H là sự kết hợp giữa việc phủ 1 lớp bảo vệ lên 
các lá tản nhiệt (Golden Fin) cùng vỏ dàn nóng được gia cố bởi 7 lớp khác nhau giúp cho 
điều hòa không khí Hisense bền bỉ và ưu việt hơn bao giờ hết:
 + Phù hợp lắp đặt tại mọi vùng khí hậu
 + Chống chọi thời tiết khắc nghiệt
 + Chống ăn mòn muối biển
 + Giảm chi phí bảo trì định kỳ
 + Trao đổi nhiệt hiệu quả hơn

Dàn nóng với 7 lớp bảo vệ: 1 lớp kẽm dày, 
2 lớp thép mạ kẽm, 1 khung lưới thép, 1 lớp 
bột sắt, 2 lớp sơn tĩnh điện cấu thành 1 vỏ 
bọc chắc chắn gấp bảy lần, tăng đáng kể 
tuổi thọ máy móc khi hoạt động ngoài trời.

Tản nhiệt Golden Fin chống ăn mòn tốt hơn 
gấp 4 lần so với tản nhiệt thông thường. 
Đồng thời, nhờ đặc tính ưa nước, hiệu quả 
trao đổi nhiệt của tản nhiệt Golden Fin cũng 
cao hơn, hiệu suất làm lạnh tốt hơn.



Rửa trôi

Thổi khô

Đóng băng

Tiện HƠN
Chức năng tự động làm sạch dàn lạnh & chống ẩm mốc giúp giảm thiểu chi phí 
bảo dưỡng hiệu quả, năng cao tuổi thọ sản phẩm, bảo vệ sức khỏe toàn diện qua 3 bước:

Bước 1: Đóng băng nhanh chóng dàn lạnh và các tác nhân gây hại trên bề mặt lá tản nhiệt.
Bước 2: Rửa trôi các tác nhân gây hại và thải ra ngoài theo đường ống thoát nước.
Bước 3: Thổi khô hoàn toàn dàn trao đổi nhiệt để ngăn ngừa hình thành ẩm mốc. Không khí sẽ luôn trong 
lành và tươi mát với điều hòa không khí Hisense.

Khỏe HƠN
Tùy chọn 4 chế độ hỗ trợ giấc ngủ theo từng đối tượng, thay vì phải suy nghĩ lựa chọn 
để cài đặt thời gian và nhiệt độ cho phù hợp thì điều hòa không khí Hisense được thiết lập sẵn 4 chế độ 
khác nhau nhằm cân bằng nhiệt độ môi trường với nhiệt độ cơ thể khi ngủ theo từng đối tượng (trẻ em, 
thanh niên, trung niên, cao tuổi), qua đó mang lại cảm giác thư thái, bảo vệ tối ưu sức khỏe người dùng.
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CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH “1 HI 3”
nếu  sản phẩm phát sinh lỗi do nhà sản xuất

Năm thứ 3 bảo hành miễn phí

1 tháng đầu tiên đổi trả
2 năm đầu đổi mới (lỗi dàn lạnh đổi dàn lạnh,
lỗi dàn nóng đổi dàn nóng)

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TREO TƯỜNG 1 CHIỀU ĐVT AS-10TW4RYDTU00 AS-13TW4RYDTU00 AS-18TW4RGATU00 AS-24TW4RXBTU00
Công suất làm lạnh Btu/h 9204 12272 17727 23863
CSPF w/w 4.83 4.82 4.9 5.16
Lưu lượng gió m3/h 550 550 950 1100

   

Khối lượng nạp môi chất g 400 530 720 950
Độ ồn Dàn Lạnh/Dàn Nóng dB(A) 38/49 38/49 44/54 48/56

Dòng điện định mức A 4.1 5.6 8.1 9.7
Công suất tiêu thụ điện trung bình w 860 1200 1750 2450
Kích cỡ ống gas (hơi) Ø 9.25
Kích cỡ ống gas (lỏng) Ø 12.7 15.7
Độ dài ống gas tối đa m
Độ cao chênh lệch tối đa m

Khối lượng dàn lạnh 7.1 7.1 10 12.5
Khối lượng dàn nóng 22 22.5 24.5 33
Tổng khối lượng dàn lạnh đóng thùng 8.6 9.2 12 15
Tổng khối lượng dàn nóng đóng thùng 24.5 25 27.5 36
Kích thước dàn lạnh (WxHxD) 796×270×213 796×270×213 969×315×233 1141×315×233
Kích thước dàn nóng (WxHxD) 660×482×240 660×482×240 715×540×240 810×585×280
Kích thước đóng thùng dàn lạnh (WxHxD) 870×335×265 870×335×265 1022×380×310 1195×380×310
Kích thước đóng thùng dàn nóng (WxHxD) 780×530×315 780×530×315 830×335×600 940×630×385

Thái Lan

11

R32

220-240V~,50Hz,1P

9.25

mm

Nơi sản xuất

Có
Có

Chế độ lạnh Ifeel (cảm biến nhiệt vị trí remote)
Tự khởi động lại sau khi mất điện

25

kg

mm

Chuẩn tiết kiệm năng lượng 
Môi chất làm lạnh (gas)

Nguồn điện 

Chế độ hoạt động yên tĩnh Có
Chế độ Eco tiết kiệm năng lượng Có

kg

Chế độ làm lạnh siêu tốc Có

20

6.35

hisense-vietnam.com /Hisense.VietNam 1800 888 665

ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TREO TƯỜNG 1 CHIỀU ĐVT AS-10CR4RYDDJ00 AS-12CR4RVEDJ01 AS-18CR4RXADJ00 AS-22CR4RBBDJ00
Công suất làm lạnh Btu/h 9204 11761 17727 22159
CSPF w/w 3.40 3.40 3.24 3.34
Lưu lượng gió m3/h 580 660 950 1200

   

Khối lượng nạp môi chất g 430 660 1000 1250
Độ ồn Dàn Lạnh/Dàn Nóng dB(A) 38/50 39/51 45/56 45/56

Dòng điện định mức A 3.6 4.8 7.5 9.2
Công suất tiêu thụ điện trung bình w 810 1040 1650 2000
Kích cỡ ống gas (hơi) Ø 9.25
Kích cỡ ống gas (lỏng) Ø 9.25 15.7
Độ dài ống gas tối đa m
Độ cao chênh lệch tối đa m

Khối lượng dàn lạnh 8 8.5 12.5 14.5
Khối lượng dàn nóng 22.5 26 37.5 45

Tổng khối lượng dàn lạnh đóng thùng 9.5 11 14.5 17

Tổng khối lượng dàn nóng đóng thùng 24.5 28.5 42.5 49 
Kích thước dàn lạnh (WxHxD) 745×270×212 815×270×212 934×325×244 1100×325×244
Kích thước dàn nóng (WxHxD) 660×482×240 715×482×240 810×585×280 860×650×310
Kích thước đóng thùng dàn lạnh (WxHxD) 800×335×265 870×335×265 1000×390×315 1170×390×315
Kích thước đóng thùng dàn nóng (WxHxD) 780×530×315 830×530×315 940×630×385 995×720×420

R32

220-240V~,50Hz,1P

Có
Có

Thái Lan

Có

Nơi sản xuất

Tự khởi động lại sau khi mất điện

kg

kg

mm

mm

Chế độ hoạt động yên tĩnh
Chế độ Eco tiết kiệm năng lượng
Chế độ lạnh Ifeel (cảm biến nhiệt vị trí remote)

Có
Có

Chế độ làm lạnh siêu tốc
10

12.7
20 25

Nguồn điện 

6.35

Chuẩn tiết kiệm năng lượng 
Môi chất làm lạnh (gas)

*Thiết kế và đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Service

7 Lớp
Chống Ăn Mòn

Tự Động
Vệ Sinh

Gas Lạnh
 Tiên Tiến R32

Tản nhiệt
Golden Fin

7 Lớp
Chống Ăn Mòn 

Công Nghệ
DC Inverter

Tự Động
Vệ Sinh

Gas Lạnh
 Tiên Tiến R32

Tản nhiệt
Golden Fin

INVERTER SERIES 

ON-OFF SERIES

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH “1 HI 3”
nếu  sản phẩm phát sinh lỗi do nhà sản xuất

Năm thứ 3 bảo hành miễn phí

1 tháng đầu tiên đổi trả
2 năm đầu đổi mới (lỗi dàn lạnh đổi dàn lạnh,
lỗi dàn nóng đổi dàn nóng)

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH “1 HI 3”
nếu  sản phẩm phát sinh lỗi do nhà sản xuất ĐẠI LÝ CHÍNH THỨC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT


