
Streamer и Ururu
Въздухопречистватели

Чист въздух, защото Daikin се грижи.

 › Пречистване на въздуха

 › Стилен дизайн

 › Супер тиха работа

 › Лесен за поддръжка

 › Преносим, не изисква инсталация

 › Овлажняване, благодарение на вградения резервоар за вода (за Ururu)



Насладете се на комфорта 
и увереността, че дишате 
здравословен чист въздух, с 
уникалния въздухопречиствател 
Ururu.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH 
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Daikin Europe N.V. участва в Програмата за 
сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати 
за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни 
конвектори (FC). 
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.
eurovent-certification.com или www.certiflash.com 

Продуктите на Daikin се разпространяват от: 

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, 
задължаващо Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin 
Central Europe HandelsGmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която 
разполага. Няма явна или неявна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за 
конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите 
данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe N.V. / Daikin Central 
Europe HandelsGmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най- широкия 
смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin 
Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH има авторско право върху цялото съдържание. 
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MC70L
Въздухопречиствател  
Streamer

6-филтърна бариера пред почти 
всички бактерии и алергени, 
при това с изненадващо малък и 
мобилен корпус. Създаден, за да се 
грижи за вашето здраве.

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

 › Използват се 6 филтъра за да се разгради формалдехида, да се 
премахнат частиците прах, цветен прашец, бактерии, алергени, 
както и да се намалят миризмите 

 › Лек и преносим, позволява максимална мобилност за всеки 
 › Не изисква инсталация, готов за употреба след изваждане от 
кутията 

 ›  Супер безшумната работа гарантира спокоен нощен сън за 
семейството

Чист въздух, защото Daikin се грижи

Тяло MC70L

Приложим размер на стая m² 46

Корпус Цвят Бял

Размери Тяло В x Ш x Д mm 576x403x241

Тегло Тяло 8.5

Вентилатор Тип Многолопатков вентилатор 
(Вентилатор тип Sirocco с корпус)

Режим на пречистване на въздуха
Дебит на 
въздушния поток

Турбо/В/Ср./Н/
Безшумно m³/h 420/285/210/130/55

Ниво на звуково 
налягане

Турбо/В/Ср./Н/
Безшумно dBA 48.0/39.0/32.0/24.0/16.0

Входяща мощност Турбо/В/Ср./Н/
Безшумно kW 0.065/0.026/0.016/0.010/0.007

Метод за обезмирисяване
Flash streamer / Фотокаталитичен филтър от 

титаниев апатит/ Обезмирисяващ каталитичен 
филтър

Метод за премахване на бактерии Flash streamer / Фотокаталитичен филтър от 
титаниев апатит

Метод за обезпрашаване Плазмен йонизатор / Електростатичен филтър за 
улавяне на прах

Електро-
захранване

Фаза/
Напрежение V 1~/220-240/220-230

MCK75J
Въздухопречиствател  
Ururu

 › Вграден резервоар за вода за бързо овлажняване 
 › Проверява и показва нивата на прах и миризми в дома ви 
 › 6 резервни филтри, включени безплатно 
 › Не изисква инсталация, готов за употреба след изваждане от 
кутията 

Чист и овлажнен въздух - през 
цялата година

Тяло MCK75J

Приложение Подово тяло

Приложим размер на стая m² 46

Корпус Цвят Черно (N1) (Цвят: сребърен)

Размери Тяло В x Ш x Д mm 590/395/268

Тегло Тяло kg 11.0

Вентилатор Тип Многолопатков вентилатор 
(Вентилатор тип Sirocco с корпус)

Режим на пречистване на въздуха
Дебит на 
въздушния поток

Турбо/В/Ср./Н/
Безшумно m³/h 450/330/240/150/60

Ниво на звуково 
налягане

Турбо/В/Ср./Н/
Безшумно dBA 50/43/36/26/17

Входяща мощност Турбо/В/Ср./Н/
Безшумно kW 0.081/0.035/0.018/0.011/0.008

Режим на овлажняване
Дебит на 
въздушния поток

Турбо/В/Ср./Н/
Безшумно m³/h 450/330/240/150/120

Ниво на звуково 
налягане

Турбо/В/Ср./Н/
Безшумно dBA 50/43/36/26/23

Входяща мощност Турбо/В/Ср./Н/
Безшумно kW 0.084/0.037/0.020/0.013/0.012

Овлажняване Турбо/В/Ср./Н/
Безшумно ml/h 600/470/370/290/240

Капацитет на резервоара l 4.0

Въздушен филтър Полипропиленова мрежа с катехин

Метод за обезмирисяване
Flash streamer / Фотокаталитичен филтър от 

титаниев апатит/ Обезмирисяващ каталитичен 
филтър

Метод за обезпрашаване Плазмен йонизатор / Електростатичен филтър за 
улавяне на прах

Означения

Прах: 3 фази, Миризми: 3 фази, Дебит на 
въздушния поток: auto/LL/L/M/H, Турбо режим 

HH,  режим премахване на полени,   
Таймер за изключване: 1/4/8h;  

Пречистване: йонизация/streamer
Електро-
захранване

Фаза/
Напрежение V 1~/ 220-240/220-230

Тип Овлажняващ въздухопречиствател


