
Nyhet Avfuktare MDK21

Fördelar:

Woods MDK21 är lätt att installera och använda, vilket snabbt sänker 
luftfuktigheten och tar bort mögel och fukt. Woods MDK21 kommer 
endast att köras när behövs. MDK21 är ett bra val för tvätt, vardag-
srum, källare, sommarstugor, husvagnar eller liknande områden.

    

MDK21, en kompakt och mycket effektiv avfuktare!

Den nya  Wood’s MDK21 är en kraftfull, allround-
avfuktare som passar de flesta miljöer.  MDK21 är lätt att 
flytta dit den behövs för tillfället. MDK21 blåser ut torr 
luft på ovansidan vilket gör den idealisk för tvättstugor 
och torkrum. Med MDK21 behöver du inte bekymra dig 
över underhåll eller avfrostning. Ställ bara in önskad 
fuktnivå och avfuktaren kommer att sköta sig själv. 
Detta är en mycket kraftull, stilren avfuktare med många 
funktioner och fördelar!

För badrum, torkrum 
mindre källare!
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*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma.  Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventila-
tion och luftfuktighet. 

Digital pekskärm för inställningar som är lätt att använda.

Wood’s marknadsförs och distribueras av:
 TES Scandinavia AB i Alingsås, Sverige 

Besök woods.se för mer information eller din närmaste återförsäljare.

www.woods.se

En tydlig display visar aktuell fuktighetsnivå
Luftutblås fönar tvätten torr.
Slanganslutning för kontinuerlig vattenavledning.
Automatisk avfrostning och mögelskydd
Effektivt luftfilter.
“Laundry mode” för snabbare torkning av tvätt!
Skydd mot mögel som inte växer under +7oC.
Kan lämnas utan tillsyn i kalla utrymmen.
Kraftfull, energisnål och tystgående!
Tar bort överflödig fukt och dålig lukt. 
Enkel att flytta, utrustad med hjul och handtag.
30 dagars öppet köp.
Upp till 3 års garanti vid registrering warranty-woods.com

MDK21 innehåller miljövänligt kylmedie kallat R-290. Användningen 
av R-290 är betydligt mer energieffektiv än HFC-gaser!
Vi har en grönare och effektivare gas! En miljövänlig utveckling!

Specifikation - MDK21
Max. arbetsområde  70m²
Rek. arbetsområde  2-60m²
Luftgenomströmning Steg 1  132 m³/h
Luftgenomströmning Steg 2  170 m³/h
Luftgenomströmning Dry mode 180 m3/h
Avfuktning vid 30ºC & 80% RF  20 liter
Effekt vid 30ºC & 80% RF  240W
Tankvolym  4 liter
Fläktsteg  2
Luftfilter Tvättbart
Mått LxBxH  346x242x590 mm
Vikt  13,5 kg
Ljudnivå  ≤48dB
Kylmedia  R290
Skyddsklass  IPX1 
EAN                                                     7332857500383

Med ny teknik och HFC-fritt 
kylmedium möter Wood’s 
kommande miljödirektiv 
redan idag.

Nyhet!


