
Trojitý detekčný senzor 
pre rýchle zistenie 

znečistenia vzduchu

Čistý vzduch vďaka : 
aktívnemu toku plazmových iónov 

a technológii Flash Streamer

Vysoko výkonný HEPA �lter 
dokáže zachytiť 99,75% 
jemných prachových častíc

Silné nasávanie 
a tichá prevádzka

Nový štýlový a kompaktný dizajn

Filter na zachytávanie prachu 
zachytáva škodlivé látky, ktoré sú 
následne rozložené technológiou 
Daikin Streamer.

Deodorizačný �lter absorbuje 
a rozkladá pachy. Vďaka 
technológii Streamer je tento 
�lter zbavovaný baktérií i plesní.

Odstraňuje baktérie 
a plesne z �ltrov 
aj zásobníka na vodu.

Chráni pred vírusmi 
udržiavaním primeranej 

vlhkosti v miestnosti.

Odstraňuje baktérie a plesne aj 
na zvlhčovacom �ltri.

Chráni pokožku, hrdlo 
a nos pred vyschnutím.

Indikuje vlhkosť miestnosti.

Odstraňuje baktérie, 
plesne i vírusy.

Vybavená vysoko senzitívnym 
prachovým senzorom, ktorý 
rozlišuje malé a väčšie častice 
prachu a podľa toho reaguje.

Trojitá detekcia prachu 
a zápachu.

90% nášho života
trávime doma

Kvalita vnútorného vzduchu je 2 až 5x 
horšia ako kvalita vonkajšieho vzduchu

Čistička vzduchu MCK55W Čistička vzduchu MC55W

Čistička vzduchu MCK55W Čistička vzduchu MC55W

Bežné znečisťujúce 
látky v ovzduší

Všetky škodlivé látky 
sa rozložia v 3 krokoch

Silné odsávanie - vstupuje 
do širokého priestoru 
v 3 smeroch.

Účinné zachytenie 
znečisťujúcich látok - 
efektívne zachytáva 
prach a znečisťujúce 
látky pomocou 
výkonného HEPA �ltra.

Rozklad - na oxidáciu 
škodlivých látok zachytených 
na �ltri používa technológiu 
Daikin Streamer.

Predný �lter
zachytáva aj veľké 
častice prachu a 

nie je potrebné 
ho meniť.

Zvlhčovací �lter 
Životnosť �ltra až 10 rokov.

Filter na 
zachytávanie prachu

odstraňuje 99% častíc 
vo veľkosti medzi 0,1 a 2,5 μm

Deodorizačný �lter
absorbuje zápach a 

nie je potrebné 
ho meniť.

Filtre

Bene�ty

Technológia 
Daikin Streamer

Formaldehyd Oxid 
uhličitý

Nečistoty 
vo vzduchu

Pachy 
v domácnosti

Daikin čističky vzduchu 
a Streamer technológia 
Čistý vzduch pretože nám na tom záleží

Funkcie našich 
čističiek vzduchu

Baktérie Ozón

Čistička vzduchu MCK55W

Čistička vzduchu MC55W
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Zvlhčovanie

Zachytávanie prachu

Deodorizácia

Detská poistka

Indikátor a kontrola 
úrovne PM2,5 

Životnosť �ltra až 10 rokov

Zachytávanie prachu

Deodorizácia

Kompaktná, efektívna a tichá

Životnosť �ltra až 10 rokov
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CYKLUS


