
Prečo je DAIKIN ČISTIČKA VZDUCHU

jedinečná?

• Zvlhčuje: zvlhčuje vzduch vo vašej miestnosti a odstraňu-

je tak problémy so suchým vzduchom (unikátna vlastnosť

MCK75JVM-K).

• Bojuje proti širokému radu škodlivín: zachytáva prach,

zneškodňuje vírusy, odstraňuje pachy a choroboplodné

zárodky.

• Je hospodárna. Senzory pachov a prachu dávajú pokyn

na vyšší výkon ak je znečistenie vysoké a vy zacítite

rozdiel neobyčajne rýchlo.

• Je tichá, výkonná a veľmi rýchlo účinná.

• Nenáročná údržba, nízke náklady. Jedna filtračná

rolka vydrží až 7 rokov.

• Negatívne ióny dávajú vzduchu citeľne zdravý

a „prírodný“ charakter.
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Kde môžete použiť Daikin čističku vzduchu?

Aj napriek nízkej hmotnosti a malým

rozmerom je čistička vzduchu schopná

rozptýliť Perfect C°mfort air až do 48 m2

obytnej plochy.

Výrobky Daikin distribuuje:

2 typy:
Daikin Ururu MCK75JVM-K
Daikin MC707VM

MCK75JVM-K MC707VM

Vytvorte si lepšiu
atmosféru

Čistička vzduchu

98,8% menej peľových častíc
99,5% menej prachových častíc
99,9% menej cigaretového dymu



Čistenie vnútorného vzduchu - prečo je nevyhnutné?

• Pretože vo vnútornom prostredí trávime 60 - 95% svojho času.

• Pretože denne vypijeme 1,5 litra vody, avšak nadýchneme sa

22.000-krát za deň, čo zodpovedá 11.000 litrov vzduchu.

Mnohí z nás uprednostňujú radšej vodu vyššej kvality

- minerálku. Je azda kvalita vzduchu, ktorý dýchame,

menej dôležitá?

• Pretože vzduch je plný čiastočiek. Mnohé z nich sú také

malé, že sa dostávajú priamo do pľúc.

• Pretože znečistený vzduch má neblahý vplyv na ľudí

s alergiami, astmou a inými dýchacími ťažkosťami.

• Pretože odstránenie nepríjemných pachov skutočne podstatným

spôsobom zmení kvalitu života pre vás, vašu rodinu

a vašich priateľov.

Od peľu až po vírusy, vnútorný vzduch je plný nepatrných

škodlivých čiastočiek. Vidieť ich nemôžete - ale môžete si

dovoliť ich ignorovať?

98,8 % účinnosť odstraňovania
peľových častíc

99,5% účinnosť odstraňovania
prachu

99,9% účinnosť odstaňovania
cigaretového dymu

Daikin Filter System

Katechínový predfilter
Zachytáva väčšie prachové
častice a zvieraciu srsť

Bio - filter
Vírusy, ktoré sú nesené vzduchom
sú zachytávané a odstraňované
(Pracuje na podobnom princípe
ako protichrípkové vakcíny
s protilátkami)

Plazmový ionizátor
Prachové častice dostávajú
pod vysokým napätím kladný
náboj

Flash streamer
Vysoko rýchlostné elektróny
sú generované Flash
Streamer-om. Tieto elektróny
rozrážajú pachy a formaldehydy

Elektrostatický filter
(predná časť)
Pozitívne nabité častice prachu
a peľu sú adsorbované negatívne
nabitým filtrom

Deodorizačný katalyzátor
Pachy sú adsorbované a odstraňované
skôr než sa vzduch vráti späť do
miestnosti

Kombinuje čistenie vzduchu so zvlhčovaním

Čistička vzduchu Ururu Daikin zvlhčuje

vzduch vo vnútri vašich domovov a zmierňu-

je efekty suchého vzduchu. Iba naplňte

príležitostne nádobu s objemom 4 l a izba

sa zvlhčí v maximálnom zvlhčovacom

výkone 600 ml/h.

AKO FUNGUJE FUNKCIA ZVLHČOVANIA?

Voda v nádobe vteká do malého zásobníka a odtiaľ do vodného

kolesa, ktoré vodu nadvihuje, tým ako sa otáča, a uvoľňuje ju do

filtra. Vzduch prechádzajúci filtrom absorbuje vlhkosť a vypúšťa

ju do miestnosti a tým ju zvlhčuje.

1. Obežné koleso
presúva vodu
zo zásobníka

2. Suchý vzduch
vstupuje do
zvlhčovacieho filtra

3. Zvlhčený vzduch
vstupuje do
miestnosti

čistička vzduchu

MCK75JVM-K

SUCHÝ
VZDUCH

ZVLHČOVACÍ
FILTER
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ZVLHČENÝ
VZDUCH

Znečistený
vzduch

Vyčistený
vzduch

predná časť

Titán apatit
fotokatalitický filter
(zadná časť)
Pachy, baktérie a vírusy sa
adsorbujú a rozložia

zadná časť


