
Oro grynintuvas 
su „Streamer“ 
technologija
MC55VB

„Flash Streamer“ 

technologija
 › Grynas oras, dėl naudojamos oro valymo 
technologijos

 › Sulaiko smulkias dulkių daleles

 › Galingas įsiurbimas ir ypatingai tylus veikimas
 › Naujas stilingas ir kompaktiškas dizainas

Galingas oro valymas
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Dabartinis lankstinukas sudarytas tik informaciniais tikslais, todėl neprilygsta pasiūlymui, 

kuris „Daikin Europe N.V.“ įpareigoja. „Daikin Europe N.V.“ sudarė šio lankstinuko turinį, 

atsižvelgdama į visas turimas žinias. Nesuteikiama jokios specialios arba numanomos 

garantijos dėl turinio ir čia pateiktų gaminių bei paslaugų užbaigtumo, tikslumo, 

patikimumo ar tinkamumo tam tikram tikslui. Specifikacijos gali būti keičiamos be 

išankstinio įspėjimo. „Daikin Europe N.V.“ aiškiai plačiausia prasme atmeta bet kokią 

atsakomybę už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą, atsirandančią arba susijusią su šio 

lankstinuko naudojimu ir (arba) interpretavimu. Visam turiniui galioja „Daikin Europe N.V.“ 

autoriaus teisės.

MC55VB

MC55VBFVM

Modelis MC 55VB
Paskirtis Statomas ant grindų
Aptarnaujamas patalpos plotas m² 41 
Matmenys Įrenginys Aukštis x plotis x gylis mm 500 x 270 x 270 
Svoris Įrenginys kg 6,8 
Korpusas Spalva Balta spalva
Ventiliatorius Tipas Daugiamentis ventiliatorius (išcentrinis ventiliatorius su gaubtu)

Oro srauto greitis Tylus / žemas / 
aukštas / itin aukštas

m³/val. 66 / 120 / 192 / 330 

Garso slėgio lygis Tylus / žemas / aukštas / itin aukštas dBA 19 / 29 / 39 / 53 

El. galia Tylus / žem. / vid. / itin aukštas kW 0,008 / 0,010 / 0,015 / 0,037 

Blogų kvapų pašalinimo būdas „Flash streamer“ + kvapus pašalinantis katalizatorius
Dulkių surinkimo būdas Elektrostatinis HEPA filtras
Oro filtras Tipas Polietileno tereftalato tinklelis
Ženklas Elementas 01 Dulkės: 3 etapai / kvapas: 3 etapai / apsaugos nuo žiedadulkių režimas / užrakto nuo vaikų indikatorius / PM 2. 5 jutiklių lemputė: 6 etapai / oro 

srauto rodiklis (LL/L/M/H) / automatinio ventiliatoriaus režimas (LL-H) / „Econo“ režimas / įjungimo ir išjungimo indikatorius / „Streamer“ indikatorius
El. maitinimas Fazė / dažnis / įtampa Hz / V 1~/50/60/220-240/220-230
Tipas Oro valymo įtaisas
Aptarnaujamos patalpos plotas yra rekomenduojamas naudojant įrenginį didžiausiu ventiliatoriaus greičiu (HH). Aptarnaujamos patalpos plotas nurodo plotą, iš kurio per 30 minučių gali būti pašalintas tam tikras 
dulkių dalelių kiekis. (JEM 1467) | Darbinio triukšmo lygiai – vidutinės reikšmės, matuojamos 1 m atstumu nuo įrenginio priekio, kairės, dešinės ir viršaus. (Jos atitinka reikšmes beaidėje kameroje) | Įrenginyje įtaisytas 
elektrostatinis HEPA filtras. | Kita funkcija: Aktyvi formavimo funkcija. Automatinio atstatymo funkcija.




