Hol érdemes Daikin légtisztítót használni?

Mitől különleges a
DAIKIN LÉGTISZTÍTÓ?

• Párásítja a helyiség levegőjét, ezáltal mentesíti a

száraz levegő kellemetlenségeitől. (Az MCK75JVM-K)

Ez a könnyű, kisméretű légtisztító

• Mindenfajta részecskével felveszi a küzdelmet:

készülék tökéletes komfortérzetet nyújtó

kiszűri a port, ártalmatlanítja a vírusokat, elbontja a

levegőt biztosít önnek egy maximum 48

kellemetlen szagokat, megöli a bacilusokat.

négyzetméteres helyiségben.

• Gazdaságos. A beépített szag- és porérzékelő a

légtisztító fordulatszámát a szennyezettségi foknak
megfelelően irányítja, hogy a különbség azonnal

érezhető legyen.

• Csendes, mégis erős, ezért rendkívül gyorsan dolgozik.
• Alacsony karbantartási és üzemeltetési költségek.
Egy szűrőtekercs akár hét éven át is kitarthat.

• A negatív ionok miatt egészségesebbnek és

A Daikin termékek megvásárolhatók:

MCK75JVM-K

MC707VM
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“természetesebbnek” érezzük a levegőt.

Teremtsünk
kellemesebb
légkört!
Légtisztító

98.8% eltávolított pollen
99.5% eltávolított por
99.9% eltávolított cigarettafüst
Két típusban elérhető:
Daikin Ururu MCK75JVM-K
Daikin MC707VM

Párásítással kombinált légtisztítás
Air Purifier

A száraz levegő különösen a téli hónapokban okoz problémát. A Daikin Ururu

Légtisztító otthonának beltéri levegőjét

párásítja és ezáltal megóvja önt a száraz
levegő kellemetlen hatásaitól.

Alkalmanként töltse fel a 4 literes tartályt és

MCK75JVM-K

Miért szükséges a szobalevegő tisztítása?

a készülék max. 600 ml/óra vízmennyiséggel

párásítja majd a helyiség levegőjét.

• Mert időnk 60-95 százalékát zárt helyen töltjük.

Hogy működik a párásítás?

A víztartályból a víz a párásító tálcába folyik. A tálca a víz-

fel a vizet és a párásító szűrőre juttatja. A szűrőre fújt levegő elnyeli a párát és azt a helyiségbe juttatja.
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22.000 alkalommal lélegzünk ki és be, ami 11.000

98.8 % eltávolított pollen
99.5 % eltávolított por
99.9 % eltávolított cigarettafüst

kerék alatt helyezkedik el. A vízkerék forgómozgással emeli

1. A kerék kiemeli a
vizet a tálcából.
2. A levegő a szűrőre
áramlik.
3. A párás levegő a
helyiségbe jut.

• Mert míg 1,5 liter folyadékot iszunk naponta, addig
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liter levegőnek felel meg. Sokan ügyelenk arra, hogy
egészséges, jó minőségű ásványvizet igyanak. Miért

figyelnénk kevésbé a belélegzett levegő minőségére?

• Mert a levegő tele van apró részecskékkel. Ezek

annyira kicsik, hogy akadálytalanul jutnak a tüdőbe.

• Mert a szennyezett levegő igen káros hatással van

Pollenek, vírusok - a szoba levegője tele van apró,

az allergiás, asztmás, valamint más légúti

egészségünkre káros részecskékkel. Szabad szemmel

betegségekben szenvedőkre.

nem láthatóak, de figyelmen kívül hagyhatjuk őket?
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• Mert a kellemetlen szagok eltávolításával sokkal
otthonosabbá válik a szoba családja és barátai
számára.

A Daikin szűrőrendszer
Előszűrő

Csapdába ejti a
nagyméretű porszemeket és állati szőrt.

Bio-antitest szűrő

A levegőben terjedő
vírusokat kiszűri és
semlegesíti.

Plazma ionizáló

Nagyfeszültség
hatására a por és
pollen pozitív töltésű
lesz, az elektrosztatikus
szűrőhöz jut.

Flash Streamer”

A “Flash Streamer”
nagysebességű
elektronokat
bocsát ki, melyek
hatékonyan semlegesítik
a szagokat és a
formaldehideket.

Elektrosztatikus,
port megkötő szűrő

A pozitív töltésű porrészecskéket
és polleneket magához vonzza a
negatív töltésű szűrő.

Elülső
felület

Hátulsó
felület

Titanium Apatite
Fotokatalitikus
Szűrő

Magába szívja és elemeire
bontja a szagokat,
baktériumokat és vírusokat.

Szagtalanító
katalizátor

Mielőtt a levegő visszatér
a szobába, a benne lévő
szagokat a katalizátor
magába szívja és lebontja.

