
Luftavfuktere
MEACO STRØMBESPARENDE

Which Magazine er størst på uavhengige 
tester i UK og har kåret Meaco 20L 
til "Beste Kjøp" i 2014.



Den nye Platinumserien fra Meaco skaper en ny standard for avfuktere, 
ved å senke driftskostnadene og øke produktkvaliteten til et nivå som kan 
spare kundene for store beløp på strømregningen pr.år.

Det er to nye modeller i Platinumserien. Meaco 12L og Meaco 20L er 
strømbesparende avfuktere, som setter en ny standard. Meaco 12L 
forbruker bare 165 watt, mens Meaco 20L er enda mer besparende, med 
bare 255 watt (noen avfuktere forbruker det dobbelte av dette).

Dette lave forbruket vil spare deg for mye penger i strømkostnader i året. 
For å skape en avfukter som utfører og kjører så effektivt, måtte vi ikke 
bare optimalisere designet, men hver enkelt komponent måtte være av 
høyeste kvalitet. Dette resulterer i en avfukter som er roligere, sterkere og 
mer robuste enn noen andre avfuktere på markedet. Disse nye Meaco 
avfukterene skiller seg virkelig ut og er i en klasse for seg. Det er derfor vi 
har klassifisert dem som våre første Platinum avfuktere.

Maskinene i Platinumserien har display som viser luftfuktigheten i rommet, 
og du kan også sette inn et HEPA-filter for bedre luftrensing.

OVERLEGEN KVALITET = LAVERE DRIFTSKOSTNAD

Hvis du ikke bare er bekymret for fuktig luft, men også ønsker å ha 
ren luft, så er det bare å bruke et HEPA-filter i tillegg. Dette vil 
fjerne selv de minste urenheter.

Ved å kjøpe og bruke en Meaco Platinium avfukter, investerer du 
ikke bare i en avfukter som vil bekjempe mugg, kondens og 
fuktproblemer. Dette er  avansert ingeniørkunst, som kan måle seg 
mot enhver internasjonal standard.

BEGGE MODELLENE HAR FLERE FUNKSJONER

www.meaco.no

Avfuktingskapasitet

Meaco's intelligente styring

Digitalt display

Strømforbruk

Auto re-start

Filter

Elektronisk fuktighetsmåler

Spjeld

Luft volum

Maximalt støynivå

Timer

Barnesikring

Antall viftehastigheter

Vannbeholder

Driftstemperatur

Vekt

Størrelse(BxDxH)

Meaco 12L  
Strømbesparende 

Luftavfukter

12L (30°C 80%rh)

6.2L (26.7°C 60%rh)

4

4

165 watt

4

4

Ja - Manuell

100m3/h

44dB(A)

1~24h

4

1

2.5L

5°C~35°C

9.5 kg

325 x 248 x 485mm

Meaco 20L  
Strømbesparende 

Luftavfukter

20L (30°C 80%rh)

11.71L (26.7°C 60%rh)

4

4

255 watt

4

4

Ja - Elektronisk

160m3/h

46dB(A)

1~24h

4

2

6L

5°C~35°C

12.6 kg

385 x 290 x 595mm

Støvfilter med HEPA-filter som tillegg

Kraftig bærehåndtak

Barnesikring

Bevegelig spjeld

Stor vanntank

HEPA-filter som tillegg 

Strømbesparende teknologi 

2 års garanti

Små hjul og lett å flytte

12L 

12L 

20L 

20L 

Digitalt display
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Intelligent Meaco styring

Digitalt display

Barnesikring

Kraftig bærehåndtak

Intelligent Meaco styring
Bevegelig spjeld

HEPA-filter som tillegg 

Strømbesparende teknologi 

2 års garanti




