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Hisense airconditioner – Fresh Master serie
De Fresh Master is de nieuwste ontwikkeling van Hisense op 
het gebied van airconditioning producten. Het systeem maakt 
gebruik van gepatenteerde technologieën op het gebied 
van luchtverversing. Dankzij de technologieën wordt iedere 
aangesloten ruimte binnen enkele minuten voorzien van 
schone, frisse lucht. Zo wordt binnenkomende lucht door 
maar liefst vier filters geleid en meet en toont het systeem op 
ieder moment het CO2-gehalte. 

Het display biedt altijd inzicht in de luchtkwaliteit en dankzij 
het slimme AI Smart besturingssysteem kan een ruimte 
automatisch in de optimale omstandigheden worden 

gehouden. Met de Fresh Master airconditioner zet Hisense de 
volgende stap in optimaal klimaatbeheer voor een gezond 
binnenklimaat.   

Energiezuinig koelen en verwarmen
Bij de ontwikkeling van de Hisense Fresh Master was, naast 
gezondheid, duurzaamheid een belangrijke factor. Door 
gebruik te maken van zogeheten 3D inverter technologie 
in combinatie met geoptimaliseerde luchtstromingen en 
geavanceerde warmtewisselaar, verbruikt de Fresh Master 
tot wel 30% minder energie ten opzichte van traditionele 
airconditioners. Het systeem is voorzien van een A+++ label 
op zowel koelen als verwarmen.

Hisense airconditioners bieden een veelvoud 
aan toepassingsmogelijkheden en hoogwaardige 
klimaatoplossingen: van particuliere woonhuizen tot high 
end kantoren. 
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SET QF25XW00 QF35XW00

Koelvermogen kW 2,6 (1,0 – 4,0) 3,5 (1,0 – 4,4)

Verwarmingsvermogen kW 3,2 (1,6 – 4,2) 4,6 (1,6 – 4,8)

SEER 8,8 8,5

SCOP 5,1 5,1

Energielabel 
Koelen A+++ A+++

Verwarmen A+++ A+++

Geluidsdrukniveau
Binnen dB(A) 26 / 31 / 38 26 / 32 / 39

Buiten dB(A) 50 50

Afmetingen (h x b x d)
Binnen mm 313 x 978 x 217 313 x 978 x 217

Buiten mm 585 x 810 x 280 585 x 810 x 280

Buitenunit QF25XW00 / QF35XW00
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