
För större källare, garage 
och tvättstugan- tillverkad i Sverige

Wood’s är Sveriges i särklass mest köpta avfuktare och den 
har belönats med Bäst i Test i oberoende tester! Tack vare 
sin driftsäkerhet och överlägsna kapacitet så har mer än 
500 000 hushåll hållit mögel och fuktskador borta. Denna 
avfuktare har produktutvecklats ytterligare och är del av 
det nya SW-programmet. Utvecklad och tillverkad i Sverige 
med nytt intelligent avfrostningssystem, ger snabbare och 
bättre avfrostning och energieffektivitet.  Tillverkade av 
återvinningsbart stål. 

SW är en kraftfull avfuktare som avfuktar hela källaren! SW har en 
mycket god avfuktningskapacitet ända ner till +2°C och upp till 
+35°C. SW har ett nytt intelligent avfrostningssystem, i-EcoDefrost, 
utvecklat och tillverkat i Sverige, ger snabbare och bättre avfrostning 
och funktion, maskinen blir ännu mer effektiv, avfuktar snabbare och 
mer energieffektivt. SW ger dig en effektiv värmepumpseffekt och 
renar luften samtidigt.  SW har slanganslutning för direktavledning 
till avloppet, men även en rymlig vattenbehållare på 11,4 liter. Om 
vattenbehållaren blir full stänger maskinen av sig automatiskt. SW är 
försedd med robusta hjul vilket gör den lätt att flytta.

SW – en robust avfuktare som avfuktar 
källaren samtidigt som den torkar tvätten. Specifikation - SW42FX SILENT

Max. arbetsområde  190 m²
Rek. arbetsområde         10-115 m²
Luftflöde                                                    175-310m³
Avfuktning vid 20ºC & 70% RF   12 liter
Avfuktning vid 30ºC & 80% RF    25,5 liter
Effekt vid 20ºC & 70% RF          420 W
Effekt vid 30ºC & 80% RF     550 W
Arbetsintervall temperatur         +2 till +35ºC
Tankvolym              11,4 liter
Fläktsteg              2
Mått LxBxH              496x344x526 mm
Vikt                   24 kg
Ljudnivå                  35-54 dB
Kylmedia, freonfritt         R290
Skyddsklass                                           IP21 
Streckkod                 7332857500536SW har ett unikt filtersystem, SMF antimögelfilter tillverkat i Sverige. 

Filtret fångar upp skadliga mögelsporer, damm och andra partiklar 
som kan frigöras till exempel då du torkar tvätt. Dessutom skyddar 
filtret avfuktaren från damm och det är därför som Wood’s nu kan 
lämna förlängd totalgaranti upp till 6 år på din avfuktare! Det enda du 
behöver göra är att registrera din avfuktare samt byta ut luftfiltret en 
gång per år. 
Registrera din avfuktare på warranty-woods.com

6 års garanti!

Optimal för källaren 
Tar bort överflödig fukt och dålig lukt.
Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)! 
Effektiv luftrening.
i-EcoDefrost, intelligent avfrostningsystem
Återvinningsbart chassi
Miljövänligt kylmedia 
Byt filter 1 gång/år och få förlängd garanti upp till 6 år
30 dagars öppet köp.
Automatisk avfrostning och mögelskydd!
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Fördelar:

www.woods.se

Tillverkad i Sverige

Lokala leverantörer

Åtevinningsbart-
och miljövänligt stål

Driftsäkra

Lång livslängd

iEcoDefrost-nytt
intelligent avfrostningssystem, 
patent pend.

Låg energiförbrukning

Ny miljövänlig kylmedia 

ECO-FRIENDLY

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