
pentru că aerul
din interiorul casei tale

conteazăMCK55W / MC55W / MCK70Y

purificatoare și umidificatoare de aer 



MCK55W MC55W

Specificaţii 3.493 LEI
(TVA inclus)

2.787 LEI
(TVA inclus)

Umidificare •

Senzor de umiditate •
Led-uri indicatoare pentru praf (PM

2.5
/praf ) și miros • •

Tehnologie Flash Streamer • •

Ionizator cu plasmă • •
Filtre HEPA electrostatice • •
Filtru pentru dezodorizare regenerat pe baza tehnologiei Flash Streamer • •
Mod umidificare •
Mod economic • •

Mod ventilator automat • •
Mod anti-polen • •

Mod turbo • •

Child lock - protecție copii • •

Reglare luminozitate • •

Repornire automată după o pană de curent • •

Întotdeauna
cu un pas înainte
Daikin dezvoltă și produce de peste nouăzeci 
de ani sisteme de aer condiționat de înaltă 
calitate, ce oferă o combinație optimă între 
confortul răcirii și încălzirii. 

Soluțiile Daikin au un design atractiv, sunt 
silențioase şi eficiente din punct de vedere 
energetic. Avem soluția perfectă, fie că este 
vorba de o cameră sau de mai multe.

Alegerea sistemului perfect depinde în cea 
mai mare parte de specificul fiecărui proiect. 
Fiecare locuință este unică. În plus, este 
mediul în care ne petrecem timpul în fiecare 
zi. Indiferent dacă este vorba de construcții 
noi sau de renovări, de spații mari sau mici, 
sistemele Daikin se adaptează în mod eficient 
la orice configurație.

2 3



  
Purificare și umidificare puternică a 

aerului cu același dispozitiv

Numai purificarea aerului

Suprafața camerei  corespunzătoare 

 ~41m2*

Debit de aer 5,5m3/min.   330 m3/oră

COLECTAREA PRAFULUI

PURIFICAREA AERULUI

DEZODORIZARE

Capacitate în modul funcționare turbo

* Calculată prin metoda de testare bazată pe Standardul JEM1467 al Asociației producătorilor de  
echipamente electrice din Japonia.

MC55W Senzor triplu de detecție

Filtru dezodorizant

Filtru HEPA

Pre-filtru

Aer curat cu un design 

compact și elegant

Structură verticală unică

Filtru de umidificare

Filtru dezodorizant

Pre-filtru

Filtru Ionizator cu 
plasma 

Filtru de praf 
electrostatic HEPA

Filtru Flash Streamer

Filtru din dublustrat 
pentru umidificare.
Nu trebuie schimbat în 
următorii 10 ani.

Absoarbe mirosurile 
neplăcute.
Nu trebuie înlocuit 
niciodată.

Captează particulele 
de praf.
Nu trebuie înlocuit 
niciodată.

Nu necesită 
mentenanță și nu 
trebuie înlocuit.

Elimină 99,97% particule 
fine de 0,3 μm.
Se înlocuiește o dată la 
10 ani. 

Nu necesită 
mentenanță și nu 
trebuie înlocuit.Pre-filtru

Numai purificarea 
aerului

Umidificare  
+  

Purificarea
aerului

Suprafața camerei 
corespunzătoare 

 

 ~23m2

Suprafața camerei 
corespunzătoare 

 

 ~41m2*

500ml/h

COLECTAREA 

PRAFULUI
UMIDIFICARE

PURIFICAREA AERULUI CAPACITATE DE UMIDIFICARE

DEZODORIZARE

Capacitate în modul funcționare turbo

MCK55W

* *Calculată prin metoda de testare bazată pe Standardul JEM1467 al Asociației producătorilor de 
echipamente electrice din Japonia..

Debit de aer 

5,5m3/min.   330 m3/oră
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Informații
tehnice
purificator și
umidificator 

MCK70Y

Caracteristici
MCK70Y purificator și umidificator

Funcții

MCK70Y

Umidificare •
Senzori de temperatură și umiditate •
Led-uri indicatoare pentru praf (PM

2,5
/praf ) și 

mirosuri neplăcute •
Tehnologie cu două Flash Streamer •
Ionizator cu plasmă •
Filtru HEPA electrostatic •
Filtru pentru dezodorizare regenerat pe baza 
tehnologiei Flash Streamer •
Mod umidificare •
Mod economic •
Mod ventilator automat •
Mod anti-polen •
Mod turbo •
Protecție copii •
Reglare luminozitate •
Repornire automată după o pană de curent •
Fără stabilizator •

MCK70YV

NOU

Elimină virusurile
și mirosurile 
neplăcute și

bucură-te de o casă 
fără alergeni.

 
 

Accesorii opționale - Filtre de schimb
Denumire material Descriere Preț  Lei
KAFP085A4E Filtru de schimb pentru colectarea prafului (1 bucată) (Durata de viață a unui filtru este de aproximativ 10 ani) la cerere
KNME043B4E Filtru de schimb pentru umidificare la cerere

Model MCK70Y
Preț (TVA inclus) Lei 3.916,-
Culoare Alb
Mod Funcția de purificare a aerului Funcțiile de umidificare și purificare a aerului
Suprafața camerei 
corespunzătoare

m2 48 (1) / 96 (2) 30

Alimentare curent electric 1~ , 220-240V, 50/60Hz
Formă fișă de alimentare Tip C
Mod Silențios Redus Standard Turbo Silențios Redus Standard Turbo
Debit de aer m3/min. 1 2,2 3,5 7 1,7 2,2 3,5 7
Consum de energie W 8 10 16 66 11 12 18 68
Nivel de zgomot dB(A) 18 27 37 54 23 27 37 54
Umidificare ml/h - - - - - - - 650
Dimensiuni mm Înălțime 600 (637 cu roți) x Lățime 395 x Adâncime 287
Greutate kg 12,5 (fără apă)
Filtru de colectare a prafului Filtru HEPA electrostatic
Metodă de umidificare Element tip evaporare
Capacitate rezervor                              l 3,6
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Informații
tehnice

Accesorii opționale - Filtre de schimb
Denumire material Descriere Preț  Lei
KAFP080B4 Filtru de schimb pentru colectarea prafului (1 bucată) (Durata de viață a unui filtru este de aproximativ 10 ani) 1.026,-
KNME080A4 Filtru de schimb pentru umidificare 580,-

purificator și
umidificator 

MCK55W

Caracteristici
MCK55W purificator și umidificator

MCK5W

MC55W purificator

MC5W

Model MCK55W MC55W
Preț (TVA inclus) Lei 3.493,- 2.787,-
Culoare Alb Alb
Mod Funcția de purificare a aerului Funcțiile de umidificare și purificare a aerului Funcția de purificare a aerului
Suprafața camerei 
corespunzătoare

m2 41 (1)/ 82 (2) 23 41 (1) / 82 (2)

Alimentare curent electric 1 Fază, 220-240/220-230V, 50/60Hz 1~, 220-240V, 50/60Hz
Formă fișă de alimentare Tip C Tip C
Mod Silențios Redus Standard Turbo Silențios Redus Standard Turbo Silențios Redus Standard Turbo
Debit de aer m3/min. 0,9 2,0 3,2 5,5 1,7 2,4 3,2 5,5 1,1 2,0 3,2 5,5
Consum de energie W 7 10 17 56 11 14 19 58 8 10 15 37
Nivel de zgomot dB(A) 19 29 39 53 25 33 39 53 19 29 39 53
Umidificare ml/h - - - - 200 240 300 500 - - - -
Dimensiuni mm Înălțime 700 (718 cu roți) x Lățime 270 x Adâncime 270 500 x 270 x 270
Greutate kg 9,5 (fără apă) 6,8
Filtru de colectare a prafului Filtru HEPA electrostatic Filtru HEPA electrostatic
Metodă de umidificare Element tip evaporare -
Capacitate rezervor                              l 2,7 -

purificator
MC55W

Aer curat, asigurat. Funcția de umidificare 
Purificatorul are funcția de umidificare pentru menținerea unui 
raport optim de umiditate și protecție împotriva virusurilor.

  Structură inovatoare
Datorită noii structuri inovatoare pe verticală, aparatul este 
compact, eficient și silențios, iar grație roților incluse în 
pachet,  aparatul este portabil și ușor.

 Filtru HEPA elecrostatic
Elimină 99,97% particule fine de 0,3 μm de praf și poluanți. 
Filtrul are o durată de viață de 10 ani.

 Modul anti polen
Prin crearea unei turbulențe ușoare în aerul din încăpere, 
polenul este prins înainte de a ajunge pe podea.

 Funcție de monitorizare praf PM2.5
Controlează și afișează nivelul de praf şi miros din casa ta.

 Child lock - protecție pentru copii
Previne operarea necorespunzătoare a purificatorului de aer 
de către copii.

 Modul economic
În modul de economisire a energiei, setarea ventilatorului se 
mută automat pe Silențios sau Încet. Consumul de energie 
și zgomotul de funcționare sunt reduse. Recomandat a se 
utiliza în orele de somn.

 Aer curat și purificat
Aer curat obținut prin descărcarea ionilor de plasmă activi, 
cu ajutorul tehnologiei Flash Streamer.

 Modul Auto
Setarea ventilatorului (Silențios, Încet, Standard, Mare) este 
reglată automat în funcție de gradul de impuritate al aerului 
și de umiditate (cand funcția de umidificare este activă). 
Capacitatea de purificare crește odată cu puterea ventilatorului.

 Structură inovatoare

 Filtru HEPA elecrostatic

 Modul anti polen

 Child lock    
 protecție pentru copii

 Modul economic

 Aer curat și purificat

 Modul Auto

 Funcție de     
 monitorizare praf PM2.5
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Confort 
 Respirarea unui aer curat este una din bucuriile vieții şi, cu 

siguranță, un beneficiu major pentru sănătate. Aerul curat 
furnizat la umiditatea şi locația corecte reprezintă 
fundamentul unui confort perfect.

 Purificatoarele de aer Daikin filtrează particulele, alergenii şi 
mirosurile neplăcute, pentru a furniza aer curat pentru 
respirație, optimizând nivelurile de confort şi reducând 
riscurile asupra sănătăţii.

Control
 Purificatoarele de aer vă permit să controlați în totalitate 

locația şi momentul de furnizare a aerului curat.

 Dimensiunile compacte şi greutatea uşoară vă permit să 
amplasați purificatorul de aer acolo unde este nevoie, iar 
comenzile sofisticate, dar uşor de utilizat, vă permit să 
controlați pe deplin debitul, nivelurile de umiditate şi 
utilizarea programată. 

 Modurile diferite au funcții prestabilite, care pot fi utilizate în 
caz de situații speciale.

Eficiența energetică
 Nu ar fi un produs Daikin dacă nu ar avea cel mai ridicat nivel 

de eficiență energetică. Asemenea tuturor produselor şi 
sistemelor noastre, purificatoarele de aer au eficiență 
energetică ridicată, grație senzorilor speciali, care detectează 
nivelul de poluanți din aer şi pornesc şi opresc unitatea în 
funcție de necesitate, în timp ce programatoarele permit 
programarea purificării automate a aerului. 

De ce să alegeți un
purificator de aer Daikin?

Alege
DAIKIN Home Comfort Expert!  

      ne permit să oferim valoare adăugată în relații de lungă durată, bazate pe 
încredere, respect, credibilitate, calitate şi pasiune.

Acesta este motivul pentru care am început programul Home Comfort Expert (HCE) ce oferă un plus de valoare, 
venind în întâmpinarea clienților rezidențiali, cu produse de înaltă calitate şi servicii de încredere. 

Datorită susținerii și instruirii continue asigurate de către Daikin, partenerii Home Comfort Expert îți pot oferi 
servicii şi asistență personalizate în alegerea echipamentului de climatizare potrivit, vizionarea acestuia în 
showroom-urile Daikin special amenajate, montaj și acordarea garanției.

Intră pe site-ul nostru şi contactează un partener Daikin Home Comfort Expert: www.daikin.ro/hce
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Daikin Airconditioning Central Europe - Romania SRL
Calea Floreasca 169A, Corp B, Etaj 8, Bucureşti, România

www.daikin.ro · e-mail: office@daikin.ro


