
DAIKIN MC55W
Pre 3x čistejší a zdravší vzduch
Vďaka čističkám Daikin MC55W budete doma či vo firme dýchať až trikrát čistejší a zdravší vzduch. Pokročilá technológia Flesh Streamer a výkonná filtrácia 
vzduchu eliminujú čiastočky prachu, alergény i pachy a minimalizujú tak symptómy astmy a alergií. To všetko pri zachovaní vysokej energetickej efektívnosti, 

spoľahlivosti, jednoduchosti ovládania a maximálneho komfortu. 

Prečo si vybrať čističku vzduchu Daikin MC55W
1.   Vo svojich interiéroch budete dýchať až 3x čistejší a zdravší vzduch.  
2.  Je vybavená špičkovou technológiou Flesh Streamer, vysokovýkonným filtrom HEPA a silným nasávaním vzduchu.
3.  Má nízku spotrebu energie, a to aj vďaka špeciálnym snímačom a časovačom.
4.  Jej prevádzku takmer nebudete počuť – je na úrovni šepotu.
5.  Má nový štýlový a kompaktný dizajn s ešte menším pôdorysom a ešte nižšou hmotnosťou.

Využite všetky výhody a funkcie

Flash Streamer
Flash Streamer používa elektróny na spustenie chemických reakcií s 
molekulami vzduchu a tým rozkladá alergény, ako sú peľ a plesne, a 
rozkladá pachy, čím poskytuje lepší a čistejší vzduch.

Čistý vzduch Výkonný HEPA filter Trojitý detekčný 
senzor

Silné nasávanie 
a tichá prevádzkaVďaka aktívnemu toku 

plazmových iónov a technológií 
Flash Streamer.

Dokáže zachytiť 99,75% jemných 
prachových častíc.

Pre rýchle zistenie znečistenia 
vzduchu.

Nový štýlový a kompaktný dizajn.



DAIKIN URURU MCK55W
Zvlhčovanie a čistenie vzduchu v jednom
Čističky Daikin MCK55W vzduch nielen účinne čistia, ale aj zvlhčujú. Vďaka tomu budete dýchať doma či vo firme až 3x čistejší, zdravší a čerstvejší vzduch. 
Pokročilá technológia Flesh Streamer a výkonná filtrácia vzduchu eliminujú čiastočky prachu, alergény i pachy a minimalizujú tak symptómy astmy a alergií. 
Unikátna technológia zvlhčovania Ururu zasa zmierňuje následky suchého vzduchu. To všetko pri zachovaní vysokej energetickej efektívnosti, spoľahlivosti, 
jednoduchosti ovládania a maximálneho komfortu.

Prečo si vybrať čističku vzduchu Daikin MC55W
1.   Vo svojich interiéroch budete dýchať až 3x čistejší, zdravší a čerstvejší vzduch.  
2.  Vzduch nielen čistí, ale aj zvlhčuje, čo oceníte najmä v zime. 
3.  Je vybavená špičkovou technológiou Flesh Streamer, unikátnou technológiu zvlhčovania Ururu  

 a vysokovýkonným filtrom HEPA. 
4.  Má nízku spotrebu energie, a to aj vďaka špeciálnym snímačom a časovačom. 
5.  Jej prevádzku takmer nebudete počuť – je na úrovni šepotu.
6 .  Má nový štýlový a kompaktný dizajn s ešte menším pôdorysom a ešte nižšou hmotnosťou.

Využite všetky výhody a funkcie

Flash Streamer
Flash Streamer používa elektróny na spustenie chemických reakcií s 
molekulami vzduchu a tým rozkladá alergény, ako sú peľ a plesne, a 
rozkladá pachy, čím poskytuje lepší a čistejší vzduch.

Ururu – zvlhčovanie
Absorbuje vlhkosť z vonkajšieho vzduchu a rovnomerne ju rozptýli po 
celom vnútornom priestore.

Čistý vzduch Výkonný HEPA filter Trojitý detekčný 
senzor

Silné nasávanie 
a tichá prevádzkaVďaka aktívnemu toku 

plazmových iónov a technológií 
Flash Streamer.

Dokáže zachytiť 99,75% jemných 
prachových častíc.

Pre rýchle zistenie znečistenia 
vzduchu.

Nový štýlový a kompaktný dizajn.


