
 › Вграден резервоар за вода за инстант навлажнување 

 › Проверува и ја прикажува нивото на прашина и миризба во вашиот дом 

 › 6 дополнителни филтри веќе вклучени бесплатно 

 › Не е потребно инсталирање, подготвени за употреба, директно од кутијата

Уживајте во удобноста и спокојството со чист и здрав воздух, со Ururu 
прочистувач на воздухот.

Прочистувач 
на воздух
MCK75J



Уживајте во удобноста и спокојството со чист и здрав 
воздух, со Ururu прочистувач на воздухот.

MCK75J
URURU ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ

 › Вграден резервоар за вода за инстант навлажнување
 › Проверува и ја прикажува нивото на прашина и миризба во 
вашиот дом

 › 6 дополнителни филтри веќе вклучени бесплатно
 › Не е потребно инсталирање, подготвени за употреба, директно од 
кутијата

Име на метариалот MCK75J
Употреба Подни тип
Применливна собна област m² 46
Куќиште Боја Црна (N1) (боја на панелот: сребрена)
Димензија Единица В x Ш x Д mm 590/395/268
Тежина Единица kg 11,0
Вентилатор Тип Вентилатор со многу рабови (Сироко вентилатор со монтирана завеса)

Обемот на протокот на воздух Функција за чистење воздух Турбо/В/С/Н/Тивко m³/h 450/330/240/150/60
Функција за создавање на 
влажност Турбо/В/С/Н/Тивко m³/h 450/330/240/150/120

Ниво на звучен притисок Функција за чистење воздух Турбо/В/С/Н/Тивко dBA 50/43/36/26/17
Функција за создавање на влажност Турбо/В/С/Н/Тивко dBA 50/43/36/26/23

Функција за создавање 
на влажност

Снабдување со електрична енергија Турбо/В/С/Н/Тивко kW 0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
Создавање на влажност Турбо/В/С/Н/Тивко ml/час 600/470/370/290/240
Капацитет на резервоар за вода l 4,0

Филтер за воздух Полипропилен со мрежа катекин
Функција за  
чистење воздух Снабдување со електрична енергија kW 0,081/0,035/0,018/0,011/0,008

Начин на отстранување на лоша миризба Flash Streamer / Фотокатилитички филтер од титаниум апатит / Катализатор за отстранување на мирис
Метода на собирање на прашина Јонизирана плазма / Филтер за собирање на електростатична прашина

Знаци Прашина: 3 фази, Мирис: 3 фази, на проток на воздух: Автоматски / LL / L / M / H, турбо 
режим г.г., анти-полен режим, исклучување на тајмерот: 1/4 / 8h, Чистење: јонизација

Фаза/Фреквенција/Напон Hz/V VM / 1~ / 50/60 / 220-240/220-230
Тип Прочистувач на воздухот со навлажнување

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 

campus 21, Europaring F12/402, A–2345 Brunn am Gebirge · Tel.: +43 / 2236 / 32557 · Fax: +43 / 2236 / 32557-910 ·  e-mail: o�ce@daikin.at · www.daikin-ce.com

Daikin Europe N.V. учествува во Eurovent програмата за 
сертификати, за климатизери (AC), пакети за течно ладење 
(LCP), Клима комори (AHU) и фенкојлери (FCU), Проверете 
ја тековната валидност на сертификатот онлајн: www.
eurovent-certification.com или на: www.certiflash.com

Daikin производите се дистрибуираат по:

Оваа објава е направена во вид на информација и не се смета за понуда обврзувачка за Daikin 
Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe 
HandelsGmbH ја составија содржината на оваа објава согласно нивните најдобри познавања. Не 
се дава јасна или имплицитна гаранција за комплетноста, точноста, сигурноста или соодветноста 
за одредена цел на содржината и производите и услугите тука презентирани. Спецификациите 
се предмет на измена без претходно известување. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe 
HandelsGmbH јасно одбиваат секаква одговорност за директна или индиректна штета, во најширока 
смисла, која би се појавила од или во врска со употребата и/или толкувањето на оваа објава. Целата 
содржина е авторско право на Daikin Europe N.V. 
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