
Osuszacz kondensacyjny  
Ecoair DC18

Brytyjska firma Ecoair od samego początku 
działalności charakteryzuje się otwartością na 
potrzeby swoich klientów. Dzięki wsłuchiwaniu 
się w to, co mają do powiedzenia o produktach 
Klienci, osuszacz powietrza DC18 został 
zaprojektowany tak, by w pełni satysfakcjonował 
najbardziej wymagających użytkowników.

Osuszacz powietrza DC18 nie tylko osusza powietrze z nadmiaru wilgoci – co jest jego podstawową 
i najważniejszą funkcją – ale dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii jest bardzo 
komfortowy w użytkowaniu.
Niewielki i lekki DC18 został zaopatrzony w pojemny 3,5-litrowy zbiornik na skropliny. Jest bardzo 
poręczny – kółka „Easy Glide” ułatwiają jego przemieszczanie. Osuszacz DC18 jest też wąski i wysoki, 
co sprawia, że dyskretnie wpisuje się w każdym wnętrzu. Dotykowy, ledowy panel kontrolny 
pozwala na precyzyjne zadanie poziomu wilgotności, łatwe sterowanie wszystkimi funkcjami oraz 
zarządzanie czujnikami i alarmami.
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max. 
50 m²

43 dB

13,5 kg

18 l/h

295 W

SKU: DC18-ED Kod EAN: 5051462012556
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Specyfikacja ogólna
SKU: DC18-ED

EAN: 5051462012556

Marka: Ecoair

Kolor: Biały

Przeznaczenie: Dom , Salon , Sypialnia , Pokój dziecięcy ,Łazienka ,Piwnica , 
Biuro , Gabinet masażu ,SPA , Przedszkole , Sala szkoleniowa, 
Jacht

Wymiary: 353 x 496 x 225

Wymiary opakowania( mm): 396 x 525 x 274

Waga: 13,5 kg

Waga z opakowaniem: 14,5 kg

Gwarancja (m-ce): 24

Certyfikaty: CE , RoHS , TÜV

Dane techniczne
Powierzchnia pomieszczenia (m2): Max. 50m2

Zużycie energii/Moc (W): 295

Głośność pracy (dB): 43

Przepływ powietrza (m3/h): 100 / 115

Pojemność zbiornika (L): 3,5

Jonizacja: Nie

Czynnik chłodniczy: R134a (CFC Free)

Wydajnośc ́ osuszania (30°C, RH80%): 18

Sterowanie : Inteligentny panel sterowania z przyciskami sterującymi

Odprowadzanie ciągłe: Tak

Auto restart: Tak 

Auto stop: Tak 

Filtr: Tak

Tryb suszenia prania: Tak 

Wskaźnik zapełnienia zbiornika: Tak 

Timer: Tak, 2/4 godziny

Temperatura pomieszczenia °C: 5-35

W zestawie: Instrukcja obsługi, wężyk o długości 1 m do odprowadzania 
wody
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