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Avfuktare MRD14

För badrum, mindre 
torkrum och husvagnar.
Wood’s MRD14 är en liten och smidig avfuktare som 
får plats nästan överallt - även där utrymmet är  
begränsat. Med det praktiska handtaget flyttar du lätt 
avfuktaren dit den behövs för tillfället. MRD14 blåser 
ut torr luft på ovansidan vilket ger en “föneffekt” av 
tvätten som torkar snabbt. MRD14 är termostatstyrd 
och stänger automatiskt av sig vid 5ºC vilket gör den 
perfekt för sommarstugan, båten eller husvagnen.

Torkar tvätten och avfuktar källaren eller badrummet!

MRD14 är en mycket smidig, effektiv och lättskött avfuktare som 
torkar tvätten snabbt och skonsamt, samtidigt som den ger dig en 
effektiv värmepumpseffekt. Vattenbehållaren rymmer 3,8 liter och 
enkel att tömma vid behov.  MRD14 stänger automatiskt av sig när 
behållaren blir full.  MRD14 är mycket energieffektiv och är utrustad 
med automatisk avfrostning. MRD14 är en kraftfull, smidig och lätt-
skött avfuktare som passar perfekt i badrummet och tvättstugan. Den 
torkar effektivt och snabbt tvätten samtidigt som överflödig fukt och 
mögel hålls på avstånd.

Perfekt för båtar och husvagnar!

Fuktskador är ett av de vanligaste problemen i husvagnar och båtar 
och orsakar stora värdeminskningar för ägarna. Wood’s smidiga  
avfuktare MRD14 passar lätt in i även de minsta båtar och husvagnar 
och ser till att du blir av med överflödig fukt och dålig lukt. Den 
inbyggda termostaten gör att avfuktaren stänger av sig vid 5°C. När 
temperaturen stiger startar avfuktaren automatiskt igen - perfekt som 
mögelskydd i t.ex. husvagnen eller båten under vinterförvaringen! 

Avfuktar sportutrustningen, tvättstugan och badrummet
Tar bort överflödig fukt och dålig lukt
Automatisk avfrostning och mögelskydd
Tar bort överflödigt fuktig och dålig lukt
IP-klassad för tuffa miljöer
Slanganslutning för direkt dränering
Automatisk avfrostning
Lätt att flytta och installera
Kör endast när det behövs
Energisnål och tyst
Upp till 3 års garanti * registrera din maskin på warranty-woods.com
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Fördelar:

Specifikation - MRD14
Max. arbetsområde  60m²
Rek. arbetsområde  2-40m²
Luftgenomströmning   113 m³/h
Avfuktning vid 20ºC & 70% RF  5,8 liter
Avfuktning vid 30ºC & 80% RF  12 liter
Effekt vid 20ºC & 70% RF  151 W
Effekt vid 30ºC & 80% RF  180 W
Tankvolym  2  liter
Fläktsteg  1
Mått LxBxH  290x240x476 mm
Vikt  11,3 kg
Rek. arbetsintervall +10° till +35°C
Luftfilter Tvättbart
Ljudnivå  <45 dB
Kylmedia  R290 (47g)
Skyddsklass  IPX4
EAN   7332857500970
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