Avfuktare MDK11
En stilren och effektiv avfuktare
som är lätt att använda!
Avfuktare från Wood’s är bland det absolut
populäraste som finns på den svenska marknaden.
Wood’s producerar och utvecklar driftsäkra, energisnåla
produkter med lättanvända funktioner och med den
senaste innovativa tekniken.

Nyhet!

Wood’s MDK11 är kompakt och enkel att använda.
Perfekt för badrum och andra mindre områden.
MDK11 innehåller miljövänligt kylmedie kallat R-290.
Användningen av R-290 är betydligt mer energieffektiv
än HFC-gaser! Vi har en grönare och effektivare gas!
En miljövänlig utveckling!
Torkar tvätten eller avfukta badrummet!
MDK11 är en mycket stilren, och lättskött avfuktare
som torkar tvätten snabbt och skonsamt. MDK11 är
utrustad med torka-tvätt funktion! MDK11ser också till
att överflödig fukt och mögel hålls på avstånd. MDK11
är en effektiv avfuktare med en avfuktningskapacitet på
10 liter/dygn, LCD-display, timer och bärhandtag som
gör den lätt att placera vart du vill.
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Specifikation MDK11
Max. arbetsområde		
50 m²
Rek. arbetsområde
2-30 m²
Luftgenomströmning
77 m³/h
Avfuktning vid 30ºC & 80% RF
10 liter
Maxeffekt vid 30ºC & 80% RF
210W
Arbetsintervall temperatur
+5till +35ºC
Tankvolym
		
1,8 liter
Fläktsteg
		
1
Mått LxBxH
290x190x478 mm
Vikt
		
9,47 kg
Ljudnivå
≤ 46 dB
Kylmedia
R290 (55g)
Skyddsklass
		
IP22
EAN
7332857500369

Automatisk avfrostning
Bärhandtag för enkel förflyttning
1,8 liter vattentank
Slanganslutning
Kompakt och energieffektiv
Arbetar bara vid behov
Tystgående och effektiv
Utblås för att torka tvätten mer effektivt
30 dagars öppet köp.

• 3 års garanti vid registrering warranty-woods.com

Med ny teknik och HFC-fritt
kylmedium möter Wood’s
kommande miljödirektiv redan
idag.

*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma. Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventilation och luftfuktighet.
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