
Pentru purificatoarele sale de aer, Daikin a primit distincţii importante: 

14

Designul modern al unităţii MC70L  
se integrează în orice design interior

Specificaţii

Certificarea calităţii BAF (Fundaţia 
Britanică de Alergologie) 
asigură faptul că produsul a fost 
testat din punct de vedere ştiinţific şi 
este eficient în reducerea/eliminarea 
alergenilor din mediul celor care suferă 
de astm şi alergii sau că produsele au un 
conţinut redus de alergeni/substanţe 
chimice.

Certificatul TüV 
certificatul Daikin TüV care confirmă 
eficienţa aparatelor noastre.

Pe baza acestor rezultate, Daikin 
Europe N. V., Oostende (Belgia)a primit 
din partea TÜV NORD, Hamburg 
(Germania) dreptul de a utiliza 
marcajul de testare „Testul de igienă 
pentru aerul interior – adecvat pentru 
persoane cu alergii” al TÜV NORD 
pentru purificatoarele de aer Daikin.

��������� ������ ��� ���
��

��
��

��

��������
����������	�������

��������������
�������������������������

�����������
��������
��������	�����
���

������������

�		������ �� ��� ���� ��
��

��
�

���� ����������
�������������

��������� ������ ��� ���
��

��
��

��

��������
����������	�������

��������������
�������������������������

�����������
��������
��������	�����
���

������������

�		������ �� ��� ���� ��
��

��
�

���� ����������
�������������

Unitate interioară MC70L MCK75J
Tip Purificator de aer Purificator de aer cu umidificare
Dimensiunea aplicabilă a camerei m² 46 46
Dimensiuni Unitate Înălţime x lăţime x adâncime mm 576x403x241 590x395x268
Greutate Unitate kg 8,5 11,0
Carcasă Culoare Alb Negru (N1) (Culoarea panoului: argintiu)
Ventilator Tip Ventilator multipale (ventilator sirocco cu ansamblu deflector)

Debit de aer Funcţionare în modul de 
purificare a aerului

Turbo/Mare/Medie/Mică/
Silenţioasă

m³/h

420/285/210/130/55 450/330/240/150/60

Funcţionare în modul 
umidificare

Turbo/Mare/Medie/Mică/
Silenţioasă

m³/h

450/330/240/150/120

Nivel de presiune sonoră Funcţionare în modul de purificare a aerului Turbo/Mare/Medie/Mică/Silenţioasă dBA 48,0/39,0/32,0/24,0/16,0 50,0/43,0/36,0/26,0/17,0
Funcţionare în modul 
umidificare

Turbo/Mare/Medie/Mică/Silenţioasă dBA
50/43/36/26/23

Funcţionare în modul 
umidificare

Putere absorbită Turbo/H/M/L/Silenţioasă kW 0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
Umidificare Turbo/Mare/Medie/Mică/Silenţioasă ml/h 600/470/370/290/240
Capacitate a rezervorului de apă l 4,0

Funcţionare în modul de purificare a aerului Putere absorbită Turbo/H/M/L/Silenţioasă kW 0,065/0,026/0,016/0,010/0,007 0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Metodă de dezodorizare Flash Streamer/filtru fotocatalitic din apatit de titan/catalizator de dezodorizare
Metoda de filtrare a bacteriilor Flash Streamer/filtru fotocatalitic din apatit de titan -
Metodă de colectare a prafului Ionizator cu plasmă/filtru electrostatic de colectare a prafului
Semnalizare Articol 01 Praf: 3 trepte/mirosuri: 3 trepte/funcţionare automată 

(LL-H)/Debit de aer (LL/L/M/H)/mod turbo (HH)/mod 
antipolen/mod de noapte/Blocare (împotriva modificărilor)/
programator de oprire (1, 2, 4 h)/Întreţinere: înlocuire filtru/ 

întreţinere: curăţare ionizator/streamer

Praf: 3 trepte/mirosuri: 3 trepte/debit de aer: auto/LL/L/M/H, mod 
turbo HH, mod antipolen/programator de oprire: 1/4/8 h/Curăţare: 

ionizator/streamer 

Alimentare electrică Nume/fază/frecvenţă/tensiune Hz/V 1~/220-240/220-230 VM/1~/50/60/220-240/220-230

Certificate şi premii


