
PURIFIKUES AJRI

Pastrues ajri 
me teknologji 
Streamer
MC55W

Flash Streamer
 › Ajër i purifikuar falë teknologjive të purifikimit të 
ajrit

 › Kap grimcat e imëta të pluhurit

 › Thithje e fuqishme dhe qetësi si pëshpërimë
 › Dizajn i ri elegant dhe kompakt

Pastrim i fuqishëm i ajrit
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Broshura aktuale është hartuar vetëm nëpërmjet informacionit dhe nuk përbën ndonjë 

ofertë detyruese për Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. e ka hartuar përmbajtjen e 

kësaj broshure me njohuritë e saj më të mira. Nuk jepet asnjë garanci e shprehur ose e 

nënkuptuar për plotësinë, saktësinë, besueshmërinë ose përshtatshmërinë për qëllime 

të veçanta të përmbajtjes së saj dhe të produkteve dhe shërbimeve të paraqitura këtu. 

Specifikimet u nënshtrohen ndryshimeve pa njoftim paraprak. Daikin Europe N.V. refuzon 

në mënyrë të qartë çdo përgjegjësi për dëmtim direkt ose indirekt, në kuptimin më të 

gjerë, i cili lind ose lidhet me përdorimin dhe/ose interpretimin e kësaj broshure. E drejta e 

autorit për të gjithë përmbajtjen është e Daikin Europe N.V.

MC55W

MC55WVM

Njësi individuale MC 55W
Përdorimi Lloj që qëndron në dysheme
Sipërfaqja e hapësirës së përdorur m² 41
Dimensionet Njësia Lartësi x Gjerësi x Thellësi mm 500x270x270
Pesha Njësia kg 6,8
Veshja e jashtme Ngjyra E bardhë
Ventilatori Lloji Ventilator me shumë fletë (ventilator Sirocco)

Vëllimi i 
qarkullimit të ajrit

Funksioni për 
pastrimin e ajrit

I heshtur/I ulët/I 
mesëm/Turbo

m³/h 66/120/192/330

Niveli i presionit të 
zhurmës

Funksioni për 
pastrimin e ajrit

I heshtur/I ulët/I mesëm/
Turbo

dBA 19/29/39/53

Funksioni për 
pastrimin e ajrit

Fuqia në 
hyrje

I heshtur/L/M/Turbo kW 0,008/0,010/0,015/0,037

Metoda e largimit të aromave Flash Streamer + katalist aromatizues
Metoda e grumbullimit të pluhurit Filtri elektrostatik HEPA
Filtër ajri Lloji Rrjetë prej polietileni tereftalati
Shenja Artikulli 01 Shenja e pluhurit: 3 faza / Aromat e këqija: 3 faza / Regjimi kundër polenit / Llamba e bllokimit për fëmijët / PM 2. Llambë me 5 sensorë: 6 faza / 

Shkalla e qarkullimit të ajrit: I qetë/I ulët/Standard/Turbo / Regjimi AUTO FAN / Regjimi ekonomik / Llamba NDEZUR/FIKUR / Llamba e Streamer
Furnizimi me energji Faza/Frekuenca/Tensioni Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Lloji Purifikuesi i ajrit
Sipërfaqja e hapësirës së përdorur është e përshtatshme për funksionimin e njësisë së shpejtësisë maksimale të shpejtësisë së ventilatorit (HH). Sipërfaqja e hapësirës së përdorur tregon hapësirën ku një sasi e 
caktuar grimcash pluhuri mund të hiqet për 30 minuta. (JEM 1467) | Nivelet e zhurmës gjatë funksionimit janë mesatarja e vlerave të matura në 1 m largësi nga pjesa e përparme, e majtë, e djathtë dhe e sipërme e 
njësisë. (Kjo është e barabartë me vlerën në një dhomë anekoike) | Filtri elektrostatik HEPA i është bashkuar njësisë. | Funksioni tjetër: Funksioni aktiv i dhënies së formës. Funksioni i rinisjes automatike.


