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Avfuktare MRD20

För badrum, källare,
torkrum och husvagnar.
Den nya Wood’s MRD20 är en kraftfull, allroundavfuktare som passar de flesta miljöer. MRD20 är lätt
att flytta dit den behövs för tillfället. MRD20 blåser ut
torr luft på ovansidan vilket gör den ideal för tvättstugor
och torkrum. Med MRD20 behöver du inte bekymra dig
över underhåll eller avfrostning. Ställ bara in önskad
fuktnivå och avfuktaren kommer att sköta sig själv.
Detta är en mycket kraftull avfuktare med många funktioner och fördelar!

MRD20, en kompakt och mycket effektiv avfuktare!
MRD20 är en mycket smidig, effektiv och lättskött avfuktare som tar
bort upp till 20 liter vatten per dag. MRD20 är väldigt lätt att använda
och har mycket hög kapacitet, även då temperaturen sjunker ner till
+5˚C. Wood’s MRD20 bevisar att effektiv och intelligent avfuktning
inte behöver vara krånglig. Wood’s MRD20 är en kraftfull, lättanvänd
och smidig avfuktare med många funktioner och fördelar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En tydlig display visar aktuell fuktighetsnivå.
Automatisk omstart efter strömavbrott.
IP-klassning X2.
Oscillerande luftutblås fönar tvätten torr.
Slanganslutning för kontinuerlig vattenavledning.
Automatisk avfrostning.
Effektivt luftfilter.
“Laundry mode” för snabbare torkning av tvätt!
Automatisk avstängning vid +5˚C förhindrar igenfrostning.
Automatisk start när temperaturen stiger igen ger ett effektivt
skydd mot mögel som inte växer under +7oC.
Kan lämnas utan tillsyn i kalla utrymmen.

Fördelar:
•
•
•
•
•
•
•

Avfuktar, tvättstugan, källaren, badrummet, båten och husvagnen.
Kraftfull, energisnål och tystgående!
Tar bort överflödig fukt och dålig lukt.
Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)!
Wood`s är de mest energieffektiva avfuktarna du kan hitta.
30 dagars öppet köp.
Automatisk avfrostning och mögelskydd!

www.woods.se

Specifikation - MRD20
Max. arbetsområde
100m²
Rek. arbetsområde
2-60m²
Luftgenomströmning Steg 1
145 m³/h
Luftgenomströmning Steg 2
170 m³/h
Luftgenomströmning Dry mode
187 m3/h
Avfuktning vid 20ºC & 70% RF
10,6 liter
Avfuktning vid 30ºC & 80% RF
20 liter
Effekt vid 20ºC & 70% RF
233 W
Effekt vid 30ºC & 80% RF
310W
Tankvolym
4,2 liter
Fläktsteg
2
Luftfilter
Tvättbart
Mått LxBxH
240x356x593 mm
Vikt
12,5 kg
38-48 dB
Ljudnivå
Kylmedia, freonfritt
R134A (175 g)
Skyddsklass
IP22 (X2)
EAN
7332857000555

