
Adsorpcyjny osuszacz 
powietrza Air&me Evel

7L / 24h

Problem z wilgocią? Pożegnaj się z pleśnią na 
ścianach i zamieszkaj w zdrowym domu
z Evel – najbardziej wszechstronnym osuszaczem 
powietrza na rynku. Dzięki zastosowaniu 
adsorpcji (czyli bez kompresora
i bez czynnika chłodniczego) Evel może działać 
już w  temperaturze 0°C.

Lekki, kompaktowy i łatwy w obsłudze. Evel jest ekonomiczny i ekologiczny. Praktyczne 3 poziomy 
prędkości, poręcznemy uchwytowi, regulowanej klapie wylotowej do 90° a także bardzo przydatne 
funkcje takie jak „Timer” i „Suszenie prania” sprawią, że Evel sprawdzi się w każdym domu, piwnicy, 
łazience czy garderobie.
Oprócz znakomitej wydajności osuszacz powietrza Evel jest inteligentny: jego wbudowany higrometr 
pozwala wykryć wilgotność otoczenia. Gdy tylko poziom wilgotności w pomieszczeniu będzie wyższy 
niż ustawiony poziom, osuszacz rozpocznie osuszanie powietrza. Gdy tylko poziom wilgotności w 
pomieszczeniu osiągnie zaprogramowany poziom wilgotności, urządzenie nie zatrzymuje się
całkowicie: nie osusza już, ale wentylator nadal działa.
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max. 
90 m²

37 dB

5,7 kg

7L / 24h

650 W

SKU: EVEL0001 Kod EAN : 3700459001982
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Specyfikacja ogólna
SKU: EVEL0001

EAN: 3700459001982

Marka: Air&me

Kolor: Biały

Przeznaczenie: Dom, salon, sypialnia, pokój dziecięcy, łazienka, piwnica,
biuro, gabinet masażu, przedszkole, sala szkoleniowa

Wymiary (mm): 455 x 300 x 200

Wymiary opakowania( mm): 525 x 340 x 240 

Waga: 5,7 kg

Waga z opakowaniem: 6,4 kg 

Gwarancja (m-ce): 24

Certyfikaty: CE, RoHS, GS

Dane techniczne
Powierzchnia pomieszczenia (m2): max. 90

Zużycie energii/Moc (W): 650

Głośność pracy (dB): 37

Przepływ powietrza (m3/h): 140

Pojemność zbiornika (L): 2,5

Jonizacja: Nie

Wydajnośc ́ osuszania (30°C, RH80%): 7

Sterowanie: Elektroniczne

Odprowadzanie ciągłe: Tak

Auto stop: Tak 

Technologia Hygrosmart®: Tak

Filtr: Tak

Tryb suszenia prania: Tak

Wskaźnik zapełnienia zbiornika: Tak

Timer: 2 / 4 / 8 godzin

Temperatura pomieszczenia °C: 0-35

W zestawie: Instrukcja obsługi, wężyk do odprowadzania wody, karta 
gwaranycjna.
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