
Avfuktare LD44

Specifikationer LD44
Max arbetsområde 140m2

Rek. arbetsområde 10-140m2

Luftgenomströmning steg 1 160 m3/h

Luftgenomströmning steg 2 300 m3/h

Avfuktning vid 20°& 70%RF 11 liter

Avfuktning vid 30°& 80%RF 19 liter

Effekt vid 20°C & 70% RF 285 W

Effekt vid 30°C & 80% RF 390 W

Arbetsintervall temperatur 2-35°C

Tankvolym 11,4 liter

Fläktsteg 2

Mått produkt LxBxH 460x345x580

Mått inkl. kartong LxBxH 570x378x640

Vikt 22,5 kg

Vikt (inkl. kartong) 25 kg

Ljudnivå dB (A) 47-58

Kylmedia R290

Gasmängd 115g

Skyddsklass IP-X1

EAN 7332857502004

• Avfuktare för torkning av tvätt i större  hushåll
• Torkar tvätt snabbare och effektivare
• Avfuktar hela tvättstugan eller  källaren
• Torkar tvätt snabbt och effektivt 
• Reglerbart utblås riktar varmluften 
• Enkel att koppla till slang 
• (slangkoppling för 1/2”-slang ingår)
• Tillverkad i Sverige av återvinningsbara 

material 
• Robusta hjul för enkel förflyttning  
• 10 års garanti
• Miljövänligt kylmedia R290 
• Smart avfrostning med i-EcoDefrost 
• Driftsäker - Arbetstemperaturområde +2°C till 

+35°C 
• Låg ljudnivå (48-55 dB) 
• Energisnål 
• Energieffektiv

Intelligent klädtorkare -
Torkrumsavfuktare för den
stora familjen 
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Digital 
display

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

Effektiv avfuktare med högre kapacitet - för snabbare 
torkning och avfuktning i  större utrymmen

LD44 är mer än en avfuktare - tvätten fönas torr. 
LD-serien är framtagen speciellt för tvättstugor, torkrum 
och källare. Tack vare smart och energisnål funktiona-
litet så får man tillbaka hela 780W i värme för varje liter 
vattenånga.

Digital styrning med smarta program

LD44 är utrustad med fyra lättinställda digitala 
programlägen:
Laundry - fönar tvätten torr med hög fläkthastighet. 
Easy - avfuktar automatiskt och ekonomiskt till 50% 
relativ luftfuktighet med låg fläkthastighet. 
Fan - när endast luftcirkulation behövs. Kompressorn 
startar bara när fuktigheten är över det inställda värdet. 
Normal - avfuktaren stänger av när man kommit ner till 
önskad fuktighetsnivå.

Oöverträffad avfuktning och torkning i ett

LD44 torkar tvätten genom avfuktning och riktat 
värmeutblås samtidigt som den effektivt avfuktar 
även stora, komplicerade utrymmen. På samma gång 
motverkar avfuktaren uppkomsten av mögel, lukter och 
kvalster.

Svensk kvalitet med 10 års garanti

Samtliga avfuktare i LD-serien är robusta, slitstarka och 
hållbara och har 10 års garanti, förutsatt att filter byts  
årligen.
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