Specificaţii
Designul modern al unităţii MC70L
se integrează în orice design interior
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Unitate interioară
Tip
Dimensiunea aplicabilă a camerei
Dimensiuni
Unitate
Greutate
Unitate
Carcasă
Culoare
Ventilator
Tip
Debit de aer

Nivel de presiune sonoră

m²
mm
kg

Înălţime x lăţime x adâncime

Funcţionare în modul de
purificare a aerului

Turbo/Mare/Medie/Mică/
Silenţioasă

m³/h

Funcţionare în modul
umidificare

Turbo/Mare/Medie/Mică/
Silenţioasă

m³/h

Funcţionare în modul de purificare a aerului Turbo/Mare/Medie/Mică/Silenţioasă
Funcţionare în modul
Turbo/Mare/Medie/Mică/Silenţioasă
umidificare

dBA
dBA

Putere absorbită
Turbo/H/M/L/Silenţioasă
Umidificare
Turbo/Mare/Medie/Mică/Silenţioasă
Capacitate a rezervorului de apă
Funcţionare în modul de purificare a aerului Putere absorbită
Turbo/H/M/L/Silenţioasă
Metodă de dezodorizare
Metoda de filtrare a bacteriilor
Metodă de colectare a prafului
Semnalizare
Articol
01

kW
ml/h
l
kW

Alimentare electrică

Hz/V

Funcţionare în modul
umidificare

Nume/fază/frecvenţă/tensiune

Certificate şi premii
Pentru purificatoarele sale de aer, Daikin a primit distincţii importante:
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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.

Volu

Certificatul TüV
certificatul Daikin TüV care confirmă
eficienţa aparatelor noastre.
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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.

