Umidiﬁcator PCMH45

Evaporare:
2 litri/oră!
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PCMH45 este un umidificator puternic, care se potrivește
atât locuințelor cât și biroulurilor sau depozitelor. Este ușor
de manevrat și suficient de puternic pentru a umidifica
încăperi de până la 250m2. În ciuda capacității sale mari,
este silențios și nu cântărește mai mult de 12,4 kg, ceea
ce îl face ușor de deplasat cu ajutorul roților sale robuste.

HACE PCMH45 - pentru birouri mari, magazine, biblioteci,
săli de conferințe și tipografii.
PCMH45 HACE este un umidificator cu o capacitate deosebită,
potrivindu-se cu ușurință în în majoritatea aplicațiilor. Acesta
este utilizat în birouri, locuințe, tipografii, depozite sau oriunde
unde se dorește protejarea mobilierului și interioarelor
împotriva problemelor care pot apărea atunci când aerul
devine prea uscat. PCMH45 evaporă 45 de litri de apă pe zi și
poate gestiona cu ușurință zone până la 250m2 sau 1000m3.
PCMH45 se va opri automat când nivelul de umiditate dorit
este atins sau când rezervorul de apă este gol. În ciuda faptului
că este atât de puternic, PCMH45 este foarte silențios. Se
poate atașa cu ușurință un furtun pentru alimentarea continuă
cu apă, în dotarea standard. PCMH45 este echipat cu un
temporizator care vă permite să programați funcționarea sa.
Filtru integrat este ușor de curățat iar rezervorul de apă are un
volum de 30 litri. Acesta este un umidificator perfect pentru
apartamente, case, birouri, magazine sau săli de conferință.
PCMH45 are 3 viteze ale ventilatorului.

Detalii tehnice - PCMH45
Mod umidificare
vapori reci
Suprafață / Volum
250m ² / 1000m3
max. recomandat
Capacitate umidificare
45 l / zi
Consum
70W
Greutate
12,4 kg
Volum rezervor
30 litri
Nivelul zgomot
30dB
Trepte ventilator
3
Dimensiuni H/L/l
75x74,5x44 cm
Filtru carbon
Sistem incorporat alimentare automată
cu apă
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Avantajele PCMH45
•
Foarte puternic și ușor de utilizat
•
Asigură umiditatea corespunzătoare parchetului,
mobilierului și tâmplăriei din lemn
Vă protejează împortiva răcelilor și a pielii uscate
•
Protejează mobilierul, textilele, covoarele și interioarele
•
Umidifică suprafețe mari fără zgomot perturbator
•
Consum energetic minim
•

Mai multe detalii legate de echipamentele de umidificare Hace gãsiți on-line: www.soldec.ro
SOLDEC este distribuitor unic pe România a produselor Wood’s:
Cluj Napoca: Str. O. Goga nr. 29, tel/fax: 0264 588322
București, Str. Ghimpați nr 19 A, tel/fax: 0212 258322
www.soldec.ro, info@soldec.ro

