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Kinek ajánljuk
ULTRACSENDES, modern WIFI vezérlésű Midea páramentesítő
Penészes falak, ablakon folyó víz, dohos szag a lakásban, garázsban...
Segítség, hogyan szüntethetem meg?
A páratartalom hatékonyan és gyorsan helyreállítható: egy páramentesítővel.

Hogyan változhat az élete, ha az új Midea páramentesítő készüléket használja?
1. Újra élhetővé teheti otthonát, garázsát, irodáját vagy bármely helyiségét, ahol a magas páratartalom eddig gondot jelentett.
Hatékonyan, gyorsan és hosszú távon megszünteti a magas páratartalmat.
2. Nem kell többet aggódnia a páratartalom miatt.
Az automatikus páraszint szabályzásának köszönhetően a beállított páratartalmat szinten tartja.
3. A páramentesítő napi 20 liter víz kivonására képes a levegőből.
Ajánlott helyiség méret: 10-50m2.
4. Nyugodtam elhelyezheti nappaliba, hálószobába a MIDEA páramentesítőt, mert nem fogja zavarni napi életritmusát. Ultracsendesen
működik.
5. A kényelmes, energiatakarékos használatot a 4-féle üzemmód, és a 3 állítható ventilátor fokozat teszi teljessé.
6. A Re-Start funkció áramkimaradás esetén gondoskodik róla, hogy a készülék újra elinduljon.
7. A készülékben lévő legújabb környezetbarát R290 hűtőközeg a környezetet is védi.
8. Könnyen mozgatható, 3 literes tartálya egyszerűen üríthető, kisebb helyiségbe is elhelyezhető.
9. Vízkivezető cső csatlakozás a folyamatos működéshez. Így nem kell a tartály kiürítésével foglalkoznia.

ÚJDONSÁG: Modern, WIFI vezérlésű páramentesítő.
Szeretné folyamatosan ellenőrizni páramentesítője működését?
IOS és Andorid rendszeren is működik ( Midea Air app)
Telefonról vezérelheti a ki/be kapcsolást, üzemmódokat, ventilátor fokozatokat
Beállíthatja kívánt páraszintet
Beprogramozhat EGY be és EGY kikapcsolási időpontot. Ezt hozzárendelheti a hét bármely napjához
Jelzi ha megtelt a tartály
Hétvégi házába helyezné el, ahol a penészes falakat szeretné mihamarabb megszüntetni?
Talán a lenti pincéjébe tenné, ami egy nagyobb esőzés alkalmával beázott?
Öné lehet a WIFI vezérlésű modern Midea páramentesítő, melyet most limitált darabszámban elérhet. Nem kell többet aggódnia, hogy jól
működik-e a páramentesítője az Ön távollétében.
Állítsa be a WIFI üzemmódot és hagyja a készüléket dolgozni. A telefonján folyamatosan nyomon követheti a páramentesítő munkáját.
Próbálja ki az új modern WIFI vezérlésű páramentesítőt!
Páramentesítő képesség:
Páramentesítő teljesítmény:.

20 liter/nap (30°C/80%RHD)
2,3liter / kWh 360W

Légszállítás:

168/125/99 m3/h

Max teljesítmény:
Feszültség:
Beállítható páraszint:

440W
230/50Hz
35-85 % RH

Működési tartomány:
Hűtőközeg:
Víztartály térfogata:
Zajszint:
Méret:

+50C - +320C 10%-95%RH
R290 (0,075kg)
3 liter
46 / 43 / 41 dB(A)
35 x 24,5 x 51 mm

Nettó súly:

15 kg

