
MeacoMist

NÅ M
ED EKSTRA 

KALKFILTER

Ultrasonisk luftfugter

”tør luft kan føre til tør hud, øm hals, og  
skade dine møbler. Vores ultrasoniske  
luftfugtere bidrager til at skabe en  
velbalanceret luftighed i hjemmet”

Nu med 1 ekstra 

kalkfilter



MeacoMist 
Deluxe

MeacoMist 
Standard
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”Når indeklima er vigtigt”
 ” vi hjælper gerne”

LØSER PÅ ELEGANT VIS DINE PROBLEMER MED TØR LUFT

MeacoMist Deluxe – med hygrostat og luftrensning

MeacoMist Standard – enkel i brug

Kombinationen af koldt vejr om vinteren og opvarmning indendørs, fører 
ofte til at luften i vores hjem bliver for tør, hvilket kan forsage tør hud, øm 
hals, og kløende øjne. Tør luft kan også øge risikoen for infektioner og have 
en negativ effekt på personer med luftvejslidelser og allergi. Det er ikke 
bare mennesker som bliver berørt, men også vores bolig og møbler. Spræk-
ker i parketgulvet,  lister, og træmøbler kan være tegn på for tør luft.

Hos Meaco har vi arbejdet med indeklima og regulering af luftfugtighed 
siden 1991. Først på museer og kunstgallerier, og herefter i hjemme ved 
vore kunder. Meacos nye luftfugtere vil bidrage til at bekæmpe tør luft, og 
en sundhedsmæssig fordel i hjemmet. 

Der er to ultrasoniske luftfugtere i MeacoMist-serien, Standard og Deluxe. 
Vi bruger ultrasoniske luftfugtere fordi det er en enkel og en velafprøvet 
teknik for en sikker fugtning af luften. Begge modeller løser et af de mest 
irriterende problemer for brugere af luftfugtere – luftfordelingen. Mange 
luftfugtere blæser nemlig blot luften lige op, hvilket får denne til at kon-
densere, falde tilbage på luftfugteren og danne en sø rundt om denne. Med 
MeacoMist undgår du dette problem da MeacoMist sprøjter den fugtige luft 
op og ud i lokalet. Dette sikrer en mere jævn fordeling af fugten. Et problem 
for luftfugtere gjælder i områder med hårdt vand – kalk. For at forenkle li-
vet for vores kunder, kommer MeacoMist med to kalkfiltre, et der allerede er 
på plads i luftfugteren, og et i reserve til senere brug. 

✔ Op til 80% reduktion i driftsomkostninger 
✔ Vælg selv mellem kold eller varm damp
✔ To trins luftrensning 
✔ HEPA filter til at fjerne støv, pollen, allergener, osv. 
✔ Aktivt kulfilter til at fjerne lugte 
✔ Ionisering der hjælper til med at rense luften
✔ Aromabeholder for at tilføre din favorit duft til rummet
✔ Kraftig dyse så dampen kommer længere ud i rummet
✔ Digitalt display med touch-screen
✔ Regulerbar hygrostat
✔ Timer funktion
✔ Vælg mellem lidt, middel, eller meget damp
✔ Natmodus der slukker lyset i displayet
✔ Utrolig støjsvag
✔ Stor 6 liters vandtank for længere varighed
✔ Stopper automatisk når vandtanken er tom
✔ Ekstra kalkfilter medfølger
✔ 400 ml/time fordampning
✔ Op til 15 timer ad gangen i Turbo Mode
✔ 35 watts strømforbrug ved kold damp (70w ved varm damp)
✔ Passer til rum på op til 30m2
✔ Størrelse (BxDxH) – 23.3 x 19 x 38.6cm
✔ Vægt – 2.6 Kg

✔ Kølig dampfugtning
✔ Sikker ultrasonisk proces 
✔ To trins luftfugtighed
✔ Utrolig støjsvag
✔ Stor 5 liters vandtank for længere varighed
✔ Stopper automatisk når tanken er tom
✔ Ekstra kalkfilter medfølger
✔ 350 ml/time fordampning
✔ Op til 13 timers drift med høj modus
✔ Bare 30 watt strømforbrug
✔ Passer i rum på op til 25m2
✔ Størrelse(BxDxH) – 22 x 16.5 x 36.5cm
✔ Vægt  - 1.75 Kg 

Turbo fugtdyse med ionisering

Justerbar hygrostat og natmodus 

Aromabeholder til dufttilsætning 

Display med temperatur og luftfugtighed 

God distribuering af fugten 

Vandniveau med baggrundsbelysning 

Kalkfilter til at fjerne kalk i områder med hårdt vand 

Berøringsfølsom sensor med variabel udgang

Vandniveau med baggrundsbelysning


