Czyste
powietrze,

ponieważ Daikin dba
o Twój komfort
Dodatkowy

komfort

MC70L

MCK75J

Nadaje się do pomieszczeń o powierzchni do 46 m2

✔

✔

Wentylator o dużej mocy sięga każdego narożnika pomieszczenia

✔

✔

420 m3/h

450 m3/h

16 dB(A)

17 dB(A)

✔

✔

Duży nawiew powietrza*
* w TRYBIE TURBO

Bardzo cicha praca*
To sprawia, że jednostka nadaje się idealnie do sypialni.
* w TRYBIE CICHEJ PRACY

11 kg
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Jednostki przenośne

Volu

Niewielkie rozmiary
Zmieści się wszędzie. Żaden narożnik pokoju lub biura nie jest
za mały dla tej jednostki.
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Suitable for Allergic People

Niskie wymagania odnośnie konserwacji, łatwe czyszczenie
Łatwy do czyszczenia płaski panel.

✔

Tryb nocny
Urządzenie automatycznie przełącza tryby pracy „Cichy”
i „Niski przepływ” stosownie do stopnia zanieczyszcznia powietrza.

✔

–

Sterowanie bezprzewodowe

✔

✔

Wkład nadający się do mycia i ponownego wykorzystania

–

✔

Szczegółowe dane techniczne dostępne na
www.daikin.pl

✔




    


MCK75J
www.daikin.pl

MC70L

Dlaczego warto
wybrać oczyszczacz
powietrza Daikin?

Komfort

✔

ddychanie czystym powietrzem jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na nasze
O
zdrowie. Czyste powietrze o odpowiednim poziomie wilgotności, dostarczane we właściwe
miejsce zapewnia optymalny komfort.


✔

czyszczacze powietrza Daikin odfiltrowują zawarte w powietrzu cząstki, alergeny i nieprzyjemne
O
zapachy, aby dostarczać czyste powietrze do oddychania, optymalizując poziom komfortu
i redukując zagrożenia dla zdrowia.

Czym jest technologia

Daikin Streamer?
Intensywne wyładowanie Streamer eliminuje wirusy,
bakterie, pleśń i szkodliwe związki chemiczne, poprzez rozkład i fragmentację ich białek.
Następnie ulegają one zniszczeniu w wyniku utleniania, co zapewnia zabezpieczenie przed wirusami.
Strumień wyładowania Streamer przekształca się
następnie w bezpieczne atomy azotu i tlenu oraz
cząsteczki wody.

Technologia Daikin Streamer, w porównaniu ze stosowanymi standardowymi technologiami, zapewnia
generowanie wyładowań plazmowych o szerszym
zakresie. Umożliwia to wytworzenie większej liczby
elektronów, czego skutkiem jest blisko 1000 razy
większa szybkość rozkładu utleniającego.

Kontrola

✔

asze oczyszczacze powietrza oferują użytkownikowi pełną kontrolę nad miejscem i czasem
N
dostarczania czystego powietrza.


✔

ompaktowe rozmiary i lekkość pozwalają na umieszczenie oczyszczacza powietrza tam,
K
gdzie chcesz. Zaawansowane technologicznie oraz łatwe w obsłudze sterowniki, zapewniają
pełną kontrolę nad natężeniem przepływu, poziomem wilgotności oraz planowanym czasem
użytkownika.


✔

óżne tryby pracy, to wstępnie zaprogramowane funkcje, które można uruchomić, w razie nagłej
R
potrzeby, np. szybkie oczyszczanie lub cichy tryb nocny.

Wirus

PRZED napromieniowaniem

Alergen pyłkowy

PO napromieniowaniu

PRZED napromieniowaniem

PO napromieniowaniu

Alergeny grzybowe

Efektywność energetyczna

✔

ie byłby to produkt Daikin, gdyby jego poziom efektywności energetycznej nie był najwyższy.
N
Tak jak wszystkie nasze urządzenia i systemy, również oczyszczacze powietrza charakteryzuje
wysoka efektywność energetyczna. Dodatkowo została podwyższona przez specjalne czujniki,
które wykrywaja stopień zanieczyszczenia powietrza oraz odpowiednio wyłączaja i włączaja
jednostkę. Programowane zegary umożliwiają planowanie harmonogramów automatycznego
oczyszczania powietrza.

Niezawodność

✔

rodukty Daikin są znane ze swej niezawodności i możesz polegać na działaniu, które spełni Twoje
P
oczekiwania.

www.daikin.pl

PRZED napromieniowaniem

PO napromieniowaniu

Na elektrodzie elementu Streamera umieszczono wirusy i alergeny, które następnie fotografowano
przez mikroskop elektronowy po napromieniowaniu. (Jednostka wykonująca testy: Yamagata University
i Wakayarna Medical University)

www.daikin.pl

