
Ecoair DD3 Simple 
adsorpcyjny osuszacz 

powietrza 10L/24h

Kompaktowy i doskonale wydajny, cichy, 
bezpieczny dla środowiska i bardzo łatwy w 
obsłudze osuszacz, który sprawdzi zarówno w 
czasie upałów, jak i w chłodniejsze dni.

Osuszacz powietrza DD3 Simple od Ecoair został stworzony z myślą o tym, aby bezpiecznie, skutecznie 
pozbywać się zbędnej wilgoci z pomieszczeń szczególnie narażonych na działanie wody, takich jak: 
piwnice, łodzie, jachty, garaże, pomieszczenia magazynowe itp.
Swoją wyjątkowo dużą wydajność (nawet 10 litrów dziennie, w warunkach 20°C / RH 60%) zawdzięcza 
technologii sorpcyjnej i zastosowaniu zeolitu, który również pochłania nieprzyjemne zapachy
z papierosów, kosmetyków, materiałów budowlanych itp. Jest niewielki, lekki i łatwy do przeniesienia 

z miejsca na miejsce. Postaw go w najwilgotniejszym miejscu pomieszczenia, a drobinki wilgoci 
zaczną migrować w jego kierunku. Osuszacz powietrza DD3 Simple jest bezpieczny dla domu
i środowiska, ponieważ nie wydziela żadnych szkodliwych gazów.
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max. 
120 m²

45 dB

8,5 kg

10 l/24h

670 W

SKU: DD322FW Kod EAN: 5051462012501
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Specyfikacja ogólna
SKU: DD322FW

EAN: 5051462012501

Marka: Ecoair

Kolor: Biały

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

Wymiary (mm): 416 x 552 x 186

Wymiary opakowania(mm): 480 x 600 x 250

Waga: 8,5 kg

Waga z opakowaniem: 10 kg

Gwarancja (m-ce): 24

Certyfikaty: CE, 

Dane techniczne
Powierzchnia pomieszczenia (m2): max. 120 m² 

Zużycie energii/Moc (W): 420 – 670

Głośność pracy (dB): 45

Przepływ powietrza (m3/h): 144 / 276

Pojemność zbiornika (L): 3,5

Jonizacja: Nie 

Wydajność osuszania (20°C, RH60%): 10

Sterowanie: Manualne 

Odprowadzanie ciągłe: Tak

Auto restart: Tak

Auto stop: Tak

Filtr: Tak, wstępny z jonami srebra

Tryb suszenia prania: Tak 

Wskaźnik zapełnienia zbiornika: Tak 

Timer: Nie 

Temperatura pomieszczenia °C: 1-35

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