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Wraz z powietrzem wdychanych jest wiele znajdujących się  
w nim substancji, takich jak alergeny, bakterie, wirusy, czy 
dym tytoniowy, które mają szkodliwy wpływ na zdrowie. 
Przede wszystkim jednak, szczególnie dużym problemem 
zimą staje się suchość powietrza.
Oczyszczacz Powietrza Ururu firmy Daikin nawilża powietrze  
w pomieszczeniu i usuwa efekty suchości powietrza. 
Wystarczy co pewien czas napełnić 4-litrowy zbiornik, aby 
urządzenie mogło nawilżać pomieszczenie z wydajnością 
do 600ml/h.
Użytecznym i innowacyjnym rozwiązaniem jest zastoso-
wanie płaskiego zbiornika na wodę i połączenia 
mechanizmu koła wodnego i filtra pary.

Nawilżanie i oczyszczanie powietrza w jednym

MCK75JVM-K
MODEL MCK75JVM-K

Typ Nawilżający oczyszczacz powietrza
Zasilanie 1~/220-240/220-230V/50/60Hz
Wymiary Wys.xSzer.xGł. mm 590x395x268
Kolor Czarny (Kolor panelu: srebrny)
Ciężar kg 11
Metoda pochłaniania kurzu Jonizator plazmowy + elektrostatyczny filtr pochłaniający kurz
Metoda usuwania zapachów Flash Streamer + tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny + katalizator eliminujący zapachy
Filtr powietrza Siatka polypropylenowa z katechiną
Tryb oczyszczacza powietrza Turbo Wysoki Średni Niski Cichy
Pobór mocy kW 0.081 0.035 0.018 0.011 0.008
Poziom ciś. akustycznego (1) dBA 50 43 36 26 17
Przepływ powietrza m3h 450 330 240 150 60
Powierzchnia działania (2) m2 46
Tryb nawilżania Turbo Wysoki Średni Niski Cichy
Pobór mocy kW 0.084 0.037 0.020 0.013 0.012
Poziom ciś. akustycznego (1) dBA 50 43 36 26 23
Przepływ powietrza m3h 450 330 240 150 120
Nawilżanie (3) ml/h 600 470 370 290 240
Pojemność zbiornika wody l 4

MCK75JVM-K

OCZYSZCZACZ POWIETRZA URURU

 › Nawilżanie dzięki płaskiemu zbiornikowi wody
 › Oczyszczanie powietrza

Daikin otrzymał prestiżową nagrodę TüV  

potwierdzającą skuteczność urządzenia
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MCK75JVM-K

JAK DZIAŁA FUNKCJA NAWILŻANIA?
Woda ze zbiornika wpływa do tacy odbiornika, gdzie 
zamontowane jest koło wodne, które w miarę obracania  
się podnosi wodę i przenosi ją na filtr. 

Powietrze nawiewane na filtr pochłania jego wilgoć  
i oddaje ją w pomieszczeniu  zwiększając jego nawilżenie.    

Filtr pary

powietrze
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Oczyszczacz Powietrza Ururu firmy Daikin usuwa również wydajnie alergeny (np. pyłki, roztocza, kurz, itp.), bakterie i wirusy. 
Ponadto charakteryzuje się wysoką skutecznością usuwania zapachów; skutecznie eliminuje dym papierosowy i rozkłada 
inne zapachy. Szybko pochłania i rozkłada cząsteczki zapachów z powietrza. Dzięki cichej pracy urządzenie idealnie zapewnia 
spokojną noc. Jednostka posiada siedem fałdowanych filtrów (jeden do bieżącego użytku i sześć filtrów zapasowych). 

Brudne powietrze Oczyszczone powietrze

Flash Streamer 
Generuje elektrony poruszające 

się z dużą prędkością. Gwałtownie 
rozkładają one zapachy i formaldehyd.  

Elektrostatyczny filtr pochłaniający 
kurz

Ujemnie naładowany filtr pochłania  
dodatnio naładowany kurz i pyłki.

Katalizator eliminujący 
zapachy

Pochłania i neutralizuje 
zapachy zanim powietrze 

powróci do pomieszczenia.

Tytanowo-apatytowy filtr 
fotokatalityczny 

Pochłania i rozkłada zapachy,  
bakterie i wirusy.

Moduł Flash Streamer

Filtr wstępny (z katechiną) 
Zatrzymuje większe cząstki kurzu 

oraz sierść zwierząt.

Jonizator plazmowy
Kurz i pyłki zostają naładowane 
dodatnio i przechodzą do filtra 

elektrostatycznego.


