
Чист въздух 
защото Daikin мисли за вас

Функции MC70L MCK75J

премахва прах  

премахва полените  

премахва животински косми  

премахва микроорганизмите  

премахва формалдехид  

премахва замърсители  

премахва цигарен дим  

премахва неприятни миризми  

Технология DAIKIN Flash Streamer  

Резервни нагънати филтри 4 + 1 6 + 1

Живот на нагънатите филтри в 
години 2 1

Оптимизирана филтърна 
система  

Допълнителна касета за 
пречистване на въздуха — 

Овлажняваща функция — 

Капацитет на пречистване  
на въздуха (m3 / h) 60 - 420 60 - 450

Капацитет на овлажняване 
(mL / h) — 240 - 600

Ниво на звуково налягане 
„Тих режим“ (dBA) 16 17

Ниво на звуково налягане  
„Режим на овлажняване“ (dBA) — 23

Приложим размер на стая 46 m2  46 m2 

Размери (В x Ш x Д) 576x403x241 590x395x268

 › Премахват полени, бактерии, вируси 
и неприятни миризми от въздуха. 

 › Овлажняват и елиминират ефектите на сухия 
въздух във Вашия дом (модел MCK75J).

 › Икономични.
 › Работят изключително безшумно.
 › С компактни размери, лесни за пренасяне.
 › Рaзxoдите зa пoддpъжка cа ниcки: Един 
комплект филтри може да бъде използван 
до 7 години работа на уреда.

 › Отрицателните йони допринасят за чист 
и здравословен климат в помещенията.
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Предимства:



Въздухът, който дишаме
Знаете ли, че въздухът в затворени помещения може 
да бъде до пет пъти по-замърсен от външния въздух ! 
Ние прекарваме 60-95% от нашето време в затворени 
помещения. 

Ние всички се интересуваме от качеството на въздуха, 
който дишаме, затова DAIKIN създава атмосфера, в която 
да се чувстваме по-добре!

Премахнете 
алергените!
Във въздуха, който дишаме, има много 
вещества като алергени, бактерии, 
вируси и цигарен дим, които са 
причина за увреждане на нашето 
здраве.

Замърсеният въздух натоварва преди 
всичко xopaта страдащи от алергии, 
астма или други респираторни 
заболявания.

Въздухопречиствателите на Daikin 
премахват ефективно алергените, 
като полени, прах, цигарен дим, 
бактерии, вируси и други вредни 
субстанции във въздуха. Освен това 
ефективно отстраняват миризмите в 
помещението.

Овлажняване и пречистване 
на въздуха в едно
Въздухопречиствателят MCK75J - Ururu на Daikin 
овлажнява и елиминира ефектите на сухия въздух в дома 
ви. Той е снабден с 4-литров резервоар за вода, с което 
ви гарантира овлажняване на въздуха с до 600 мл/ч.

1.  Устройството Flash Streamer генерира 
високоскоростни електрони, които  разграждат 
миризмите и формалдехидите във въздуха.

2. Предварителен филтър, който улавя големите 
частици прах и козина от домашни любимци.

3. Плазменият йонизатор зарежда с 
положителен заряд  частиците от прах и полени, 
и ги насочва към електростатичния филтър.

Изпарителен 

филтър

Влажен въздух

Въздух

Как работи функцията за овлажняване?

1.   Водното колело издига водата 
от приемната тавичка.

2.  Въздухът се нагнетява към филтъра.
3.  Влажният въздух се насочва в стаята.

Стилният дизайн на MC70L се вписва във всеки интериор MCK75J - Ururu на Daikin
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Пречистен 
въздух

6  
филтрация 
на въздуха

– степенна
4. Електростатичен филтър (лицева страна) - прахът и 

полените с положителен заряд се абсорбират от отрицателно 
заредения филтър.

5. Филтър с титаниев апатит (задна страна) - миризмите, 
бактериите и вирусите се абсорбират и разграждат.

6. Обезмирисяващ филтър - премахва миризмите преди 
пречистеният въздух да се върне обратно в помещението.

Мръсен 
въздух

Daikin вече получи похвала за своите 
въздухопречистватели:  
одобрението на Британската 
фондация за алергии и сертификатът 
TÜV Nord потвърждават 
ефективността на уредите.




