
MEACO   STRØMBESPARENDE

Luftaffugtere
Which Magazine er størst i uafhængige 
tests i Storbritannien og kårede Meaco 
20L til ”Bedste Køb” i 2014
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Meaco 12L 
Strømbesparende 

Luftaffugter

Meaco 20L 
Strømbesparende 

Luftaffugter

Affugtningskapacitet
12L (30°C 80%rh) 20L (30°C 80%rh)

6,2L (26,7°C 60%rh) 11,7L (26,7°C 60%rh)

Meacos intelligente styresystem ✔ ✔

Digitalt display ✔ ✔

Strømforbrug 165 watt 255 watt

Auto re-start ✔ ✔

Filter Støvfilter med medfølgende HEPA-filter

Elektronisk fugtighedsmåler ✔ ✔

Spjæld Ja – Manuel         Ja – Elektronisk

Luft volumen 100m3/h 160m3/h

Maksimalt støjniveau 44dB(A) 46dB(A)

Timer 1~24h 1~24h

Børnesikring ✔ ✔

Forskellige blæserhastigheder 1 2

Vandbeholder 2,5L 6L

Driftstemperatur 5°C~35°C 5°C~35°C

Vægt 9,5 kg 12,6 kg

Størrelse(BxDxH) 325 x 248 x 485 mm 385 x 290 x 595 mm
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”Når indeklima er vigtigt”
 ” vi hjælper gerne”

OVERLEGEN KVALITET = LAVERE DRIFTOMKOSTNINGER

BEGGE MODELLER HAR FLERE FUNKTIONER

Den nye Platinumserie fra Meaco har skabt en ny standard for affugtere ved at sænke drifts-
omkostningerne og øge produktkvaliteten til et niveau, der sparer kunderne for store beløb 
på elregningen om året. 

De to nye modeller i Platinumserien Meaco 12L og Meaco 20L er strømsparende affugtere 
som sætter en ny standard. Meaco 12L bruger kun 165 watt, mens Meaco 20L bruger endnu 
mindre med blot 255 watt (visse affugtere bruger det det dobbelte).

Det lave forbrug vil spare dig mange penge i el om året. For at skabe en affugter der udfører 
og kører så effektivt, har vi ikke bare måtte forbedre designet, men sikre os at hver enkelt 
komponent er af højeste kvalitet. Dette resulterer i en affugter der mere støjsvag, kraftigere 
og mere robust end nogen anden affugter på markedet. De to nye Meaco affugtere skiller 
sig virkeligt ud og er i en klasse for sig. Det er derfor at vi har klassificeret dem som vores 
første Platinum affugtere. 

Maskinerne i Platinumserien har display der viser luftfugtigheden i rummet, og man kan 
vælge at indsætte et HEPA-filter for optimeret luftrensning. 

Hvis du ikke blot ønsker en god luftfugtighed, men også ønsker rent luft, så er det blot at 
bruge det medfølgende HEPA-filter. Dette filter vil fjerne selv de mindste urenheder. 

Ved at købe og bruge en Meaco Platinum affugter investerer du ikke bare i en affugter der 
modvirker skimmel, kondens og fugtproblemer. Dette er et avanceret stykke ingeniørkunst 
der kan måle sig med en enhver international standard.

Kraftigt håndtag

Børnesikring

Bevægeligt/justerbart spjæld
Intelligent Meaco styresystem
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Medfølgende HEPA-filter 

Strømsparende teknologi

2 års garanti

Små hjul og let at flytte rundt

Stor vandtank
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Digitalt display

Medfølgende HEPA-filter

Strømsparende teknologi

2 års garanti


