
 › 6 náhradních filtrů již součástí balení 

 › bez nutnosti instalace, zcela funkční po zapojení do sítě 

 › zabraňuje vzniku respiračních onemocnění, které vznikají především  v zimě vlivem 
nízké vlhkosti v interiérech

Čistý a vlhký vzduch po celý rok

Čistička vzduchu Daikin Ururu zvhlčuje vzduch uvnitř vašeho domova. 
Stačí čas od času naplnit 4 l nádrž a díky ní se bude zvlhčovat vzduch v 
místnosti s maximálním výkonem 600 ml/h. Odstraňuje účinně alergeny 
(např. pyly, roztoče, domácí prach, atd.), bakterie a viry. Navíc má vysokou 
deodorizační účinnost; eliminuje cigaretový kouř a rozkládá i ostatní 
pachy a formaldehydy.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Čističky vzduchu 
URURU MCK75J
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Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu 
Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) 
a  ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální 
platnost certifikátu na Internetu: 
www.eurovent-certification.com 
nebo: www.certiflash.com

Váš Home C°mfort Expert:

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany 
Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe 
HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné 
výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel 
vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího 
upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zříká odpovědnosti za 
jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo 
výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V. 

DACE FVXS-F Single Sheet 2016-2017 | Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.

URURU MCK75J
ČISTIČKY VZDUCHU

Čistý a vlhký vzduch po celý rok

Čistička vzduchu Daikin Ururu zvhlčuje vzduch 
uvnitř vašeho domova. Stačí čas od času naplnit 
4 l nádrž a díky ní se bude zvlhčovat vzduch 
v místnosti s maximálním výkonem 600 ml/h. 
Odstraňuje účinně alergeny (např. pyly, roztoče, 
domácí prach, atd.), bakterie a viry. Navíc má 
vysokou deodorizační účinnost; eliminuje cigaretový 
kouř a rozkládá i ostatní pachy a formaldehydy.

Jednotka MCK75J
Umístění Volně stojící
Velikost místnosti až m2 46
Kryt Barva Černá (N1) (Barva panelu stříbrná)
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 590/395/268
Hmotnost Jednotka 11.0
Ventilátor Typ Multi Blade ventilátor

Průtok 
vzduchu

Čištění Turbo/H/M/L/Tichý m3/h 450/330/240/150/60
Vlhčení Turbo/H/M/L/Tichý m3/h 450/330/240/150/120

Hladina akustického 
tlaku

Čištění Turbo/H/M/L/Tichý dBA 50/43/36/26/17
Vlhčení Turbo/H/M/L/Tichý dBA 50/43/36/26/23

Vlhčení Příkon Turbo/H/M/L/Tichý kW 0.084/0.037/0.020/0.013/0.012
Zvlhčování Turbo/H/M/L/Tichý ml/h 600/470/370/290/240
Objem vodní nádoby l 4.0

Vzduchový filtr Polypropylenový s katechinem
Čištění Příkon Turbo/H/M/L/Tichý kW 0.081/0.035/0.018/0.011/0.008
Metoda deodorizace Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor
Odstranění prachu Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr 
Provozní režimy Prach: 3 stupně, Pachy: 3 stupně, Rychlost ventilátoru: auto/LL/L/M/H, Turbo  HH,  

protipylový režim, časovač vypnutí 1/4/8 h, Čištění ionizátor a flashstreamer
Napájení Název/fáze/frekvence/napětí Hz/V VM/1~/50/60/220-240/220-230
Typ Čistička vzduchu se zvlhčováním


