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MC707VM-W 
MC707VM-S

CZYSTE POWIETRZE TO SWOBODNY I ZDROWY ODDECH
 > styniskie wzornictwo
 > większa sprawność
 > niedościgniony komfort
 > super cicha praca
 > łatwe serwisowanie
 > możliwość przenoszenia
 > bez instalacji

TRZYKROTNE OCZYSZCZANIE – DOBRY UCZYNEK DLA 
ZDROWIA
Pyłki, kurz i sierść zwierząt to tylko niektóre z potencjalnych 
przyczyn alergii, astmy i problemó w z oddychaniem.
Oczyszczacz powietrza firmy Daikin oczyszcza powietrze  
i uwalnia użytkownika od wspomnianych problemów 
dzięki potrójnemu działaniu:

 > usuwanie alergenów 
 > usuwanie wirusów i bakterii
 > usuwanie nieprzyjemnych zapachów

Firma Daikin została doceniona za swoje oczyszczacze 

powietrza: skuteczność naszych urządzeń potwierdzają 

brytyjski certyfikat alergiczny oraz nagroda TüV dla Daikin .

MC707VM-W/S
MODEL mC707Vm-w/S

Zasilanie 1~/ 220-240/220-230V/ 50/60Hz
Wymiary Wys.xSzer.xGł. mm
Kolor (W) = Biały + błyszczący srebrny lub (S) = Błyszczący srebrny + metaliczny błękit oceanu
Ciężar Kg

TRYB (50HZ) turbo h m l Cichy
Pobór mocy kW
Poziom ciś. akustycznego dB(A)
Poziom mocy akustycznej dB(A)
Przepływ powietrza m3/h
Metoda pochłaniania kurzu Jonizator plazmowy (elektrostatyczne pochłanianie kurzu ) + elektrostatyczny filtr pochłaniający kurz
Eliminowanie zapachów Metoda eliminacji zapachów Flash Streamer + tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny + katalizator eliminujący zapachy

Wydajność eliminowania zapachów (%)
Metoda regeneracji Technologia Flash Streamer uruchamia reakcję fotokatalityczną

Metoda filtrowania Flash Streamer + tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny
Filtr Eliminowanie 

zapachu i pochła-
nianie kurzu

Forma Filtr harmonijkowy
Funkcja Eliminowanie zapachu + dezynfekcja + pochłanianie kurzu + usuwanie cząsteczek
Trwałość 1 filtr/1 rok

Biofiltr przeciwciał Nowe
Filtr wstępny Filtr wstępny z katechiną

533x425x213

8.7

0.055 0.023 0.014 0.010 0.008
47 38 31 24 16
62 52 40 39 31

420 285 180 120 60

95

OCZYSZCZACZ POWIETRZA
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MC707VM-SMC707VM-W

Oczyszczone 
powietrze

Flash Streamer 
Generuje elektrony poruszające się  

z dużą prędkością. Gwałtownie  
rozkładają one zapachy i formaldehyd.  

Elektrostatyczny filtr  
pochłaniający kurz

Ujemnie naładowany filtr pochłania 
dodatnio naładowany kurz i pyłki.

Katalizator eliminujący 
zapachy

Zapachy są pochłaniane  
i neutralizowane zanim powietrze 

powróci do pomieszczenia.

Tytanowo-apatytowy filtr fotokatalityczny 
Zapach, bakterie i wirusy 

są pochłaniane i rozkładane.

Technologia Flash Streamer

Przód

Tył

Filtr wstępny (z 

katechiną)  
Zatrzymuje większe cząstki 
kurzu oraz sierść zwierząt.

Biofiltr przeciwciał
Wychwytuje i usuwa 
wirusy znajdujące się  

w powietrzu.

Jonizator plazmowy
Kurz i pyłki są naładowane 

dodatnio i przechodzą  
do filtra elektrostatycznego.

Brudne  
powietrze


