
Purificator 
de aer
Ururu

Aer umidificat și curat tot anul 
Bucurați-vă de liniște și confort respirând aer curat oferit de purificatorul de aer Ururu.

 › 6 filtre sunt folosite pentru a descompune formaldehidă și a elimina praful, polenul, bacteriile 
din aer, alergenii, precum și mirosurile 

 › Aparatul portabil şi ușor permite o mobilitate maximă 
 › Rezervor de apă integrat, pentru umidificare instantanee
 › Controlează și afișează nivelurile de praf si miros din casa dumneavoastră
 › 6 filtre suplimentare incluse gratuit
 › Nu necesită instalare, este gata de utilizare, direct din cutie
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Daikin Europe N.V. este parte a Programului de Certificare 

Eurovent pentru echipamente de răcire a lichidelor (LCP), 

centrale de tratare a aerului (CTA), aparate de ventilație (FC) şi 

sisteme cu debit variabil al agentului frigorific (VRF). Verificați 

valabilitatea continuă a certificatelor online accesând:  

www.eurovent-certification.com sau www.certiflash.com.

Prezenta publicație are doar scop informativ şi nu constituie o obligație pentru Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. a alcătuit conținutul acestei publicații cât mai adecvat posibil. Nu se oferă niciun fel de garanție, 

explicită sau implicită, cu privire la completitudinea, acuratețea, gradul de încredere sau adecvarea pentru un 

anume scop a conținutului broşurii sau a produselor şi serviciilor prezentate aici. Specificațiile pot fi modificate fără 

o notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. respinge explicit orice răspundere legală pentru orice pierderi directe 

sau indirecte, în cel mai larg sens, ca rezultat al utilizării sau în legătură cu utilizarea şi/sau interpretarea acestei 

publicații. Întregul conținut cade sub incidența drepturilor de autor ale Daikin Europe N.V.

Purificator de aer
URURU

Unitate interioară MCK75J
Aplicație Tip: de pardoseală
Suprafață aplicabilă din încăpere 46
Carcasă Culoare Negru (N1) (Culoare panou: argintiu)
Dimensiuni Unitate ÎnălțimexLățimexAdâncime mm 590x395x268
Greutate Unitate                                                                                   kg 11,0
Ventilator Tip Ventilator cu palete multiple (ventilator Sirocco cu ansamblu deflector)

Debit de aer Funcție purif. aer        Turbo/H/M/L/Silențios m3/h 450/330/240/150/60
Funcție de umidificare Turbo/H/M/L/Silențios m3/h 450/330/240/150/120

Nivel de presiune 
sonoră

Funcție de purificare aer Turbo/H/M/L/Silențios dBA 50/43/36/26/17
Funcție de umidificare Turbo/H/M/L/Silențios dBA 50/43/36/26/23

Funcție de umidificare Putere absorbită Turbo/H/M/L/Silențios kW 0,084/0,037/0,020/0,013/0,012
Umidificare Turbo/H/M/L/Silențios ml/h 600/470/370/290/240
Capacitate rezervor apă l 4,0

Filtru de aer Plasă de polipropilenă cu catechină
Funcție de purificare aer Putere absorbită Turbo/H/M/L/Silențios kW 0,081/0,035/0,018/0,011/0,008
Metodă de dezodorizare Flash streamer / Filtru fotocatalitic din apatit de titan / Catalizator de dezodorizare
Metodă de  colectare a prafului Ionizator cu plasmă / Filtru electrostatic de colectare a prafului
Semn Praf: 3 trepte, Miros: 3 trepte, Debit de aer: auto/LL/L/M/H, mod turbo HH, mod anti-polen, 

temporizator de oprire: 1/4/8h, Curăţare: ionizare/streamer
Alimentare electrică Nume / Fază / Frecvență / Tensiune Hz/V VM/1~/50/60/220-240/220-230
Tip Purificator de aer cu umidificator


