
Ecoair DD1 Simple 
adsorpcyjny osuszacz 

powietrza 7L/24h

Osuszacz adsorpcyjny DD1 Simple to nowa 
generacja osuszaczy powietrza, 
zaprojektowanych tak, aby zapewnić Ci zdrowe 
powietrze i komfort życia. Przeznaczony jest do 
mieszkań, domów, domków kempingowych, 
jachtów, garaży czy magazynów narażonych na 
nadmierną wilgotność.

Niewielki, lekki, łatwy do przenoszenia z miejsca na miejsce DD1 możesz postawić w najwilgotniejszym 
miejscu w swoim domu! Nie tylko osuszy pomieszczenie, w którym go postawisz, ale również sprawi, 
że drobinki wilgoci z całego domu zaczną migrować w jego kierunku. Jest bezpieczny dla domu
i środowiska, cichy i dyskretny, a przede wszystkim zabójczy dla szkodliwych bakterii dzięki filtrowi 

z nanosrebrem.
Co zyskujesz stosując osuszacz powietrza DD1 Simple?
Komfort użytkowania, zdrowe powietrze dla Ciebie i Twojej rodziny oraz optymalne warunki dla mebli, 
książek i innych przedmiotów codziennego użytku. A przede wszystkim satysfakcję z dobrze 
wydanych pieniędzy.
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max. 
45 m²

34 dB

6 kg

7 l/24h

580 W

SKU: DD1Simple Kod EAN: 5051462012495
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Ecoair DD1 Simple
adsorpcyjny osuszacz powietrza 7L/24h
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Specyfikacja ogólna
SKU: DD1Simple

EAN: 5051462012495

Marka: Ecoair

Kolor: Biały

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

Wymiary (mm): 290 x 475 x 175

Wymiary opakowania(mm): 350 x 550 x 229

Waga: 6 kg

Waga z opakowaniem: 7 kg

Gwarancja (m-ce): 24

Certyfikaty: CE, 

Dane techniczne
Powierzchnia pomieszczenia (m2): Max. 45 m² 

Zużycie energii/Moc (W): 300 – 580

Głośność pracy (dB): 34

Przepływ powietrza (m3/h): 72 / 126

Pojemność zbiornika (L): 2

Jonizacja: Nie 

Wydajność osuszania (20°C, RH60%): 7

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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