
 › Několika stupňové čištění odtsraňuje formaldehydy, prach, pyl, bakterie a viry a také 
ostraňuje pachy 

 › Lehká a jednoduše přemístitelná pro využití v různých místnostech 

 › Není potřeba instalace, po zapojení do sítě ihned funkční 

 › Supertichý chod zajišťuje nerušený zdravý spánek 

 › 6 náhradních filtrů již součástí balení

Čistý vzduch díky Daikin čističce

Šestistupňová filtrace vzduchu stojí v cestě téměř každé bakterii či 
alergenu v překvapivě malé a kompaktní jednotce.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Čističky vzduchu 
MC70L STREAMER 
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MC70L STREAMER
ČISTIČKY VZDUCHU

Čistý vzduch díky Daikin čističce

Šestistupňová filtrace vzduchu stojí v cestě téměř  
každé bakterii či alergenu v překvapivě malé  
a kompaktní jednotce.

Jednotka MC70L
Umístění Volně stojící
Velikost místnosti až m2 46
Kryt Barva Bílá
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 576x403x241
Hmotnost Jednotka 8.5
Ventilátor Typ Multi Blade ventilátor

Průtok vzduchu Turbo/H/M/L/Tichý m3/h 420/285/210/130/55
Hladina akust. tlaku při čištění Čištění vzduchu Turbo/H/M/L/Tichý dBA 48.0/39.0/32.0/24.0/16.0
Čištění vzduchu Příkon Turbo/H/M/L/Tichý kW 0.065/0.026/0.016/0.010/0.007
Metoda deodorizace Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor
Odtranění bakterií Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr
Odstranění prachu Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr 
Napájení Fáze/napětí V 1~/220-240/220-230

Věděli jste, že máme certifikáty 
na čištění vzduchu?

Daikin čističky obdržely hodnotné ceny pro jejich 
čistící schopnosti a účinnost.



 › 6 náhradních filtrů již součástí balení 

 › bez nutnosti instalace, zcela funkční po zapojení do sítě 

 › zabraňuje vzniku respiračních onemocnění, které vznikají především  v zimě vlivem 
nízké vlhkosti v interiérech

Čistý a vlhký vzduch po celý rok

Čistička vzduchu Daikin Ururu zvhlčuje vzduch uvnitř vašeho domova. 
Stačí čas od času naplnit 4 l nádrž a díky ní se bude zvlhčovat vzduch v 
místnosti s maximálním výkonem 600 ml/h. Odstraňuje účinně alergeny 
(např. pyly, roztoče, domácí prach, atd.), bakterie a viry. Navíc má vysokou 
deodorizační účinnost; eliminuje cigaretový kouř a rozkládá i ostatní 
pachy a formaldehydy.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Čističky vzduchu 
URURU MCK75J
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URURU MCK75J
ČISTIČKY VZDUCHU

Čistý a vlhký vzduch po celý rok

Čistička vzduchu Daikin Ururu zvhlčuje vzduch 
uvnitř vašeho domova. Stačí čas od času naplnit 
4 l nádrž a díky ní se bude zvlhčovat vzduch 
v místnosti s maximálním výkonem 600 ml/h. 
Odstraňuje účinně alergeny (např. pyly, roztoče, 
domácí prach, atd.), bakterie a viry. Navíc má 
vysokou deodorizační účinnost; eliminuje cigaretový 
kouř a rozkládá i ostatní pachy a formaldehydy.

Jednotka MCK75J
Umístění Volně stojící
Velikost místnosti až m2 46
Kryt Barva Černá (N1) (Barva panelu stříbrná)
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 590/395/268
Hmotnost Jednotka 11.0
Ventilátor Typ Multi Blade ventilátor

Průtok 
vzduchu

Čištění Turbo/H/M/L/Tichý m3/h 450/330/240/150/60
Vlhčení Turbo/H/M/L/Tichý m3/h 450/330/240/150/120

Hladina akustického 
tlaku

Čištění Turbo/H/M/L/Tichý dBA 50/43/36/26/17
Vlhčení Turbo/H/M/L/Tichý dBA 50/43/36/26/23

Vlhčení Příkon Turbo/H/M/L/Tichý kW 0.084/0.037/0.020/0.013/0.012
Zvlhčování Turbo/H/M/L/Tichý ml/h 600/470/370/290/240
Objem vodní nádoby l 4.0

Vzduchový filtr Polypropylenový s katechinem
Čištění Příkon Turbo/H/M/L/Tichý kW 0.081/0.035/0.018/0.011/0.008
Metoda deodorizace Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor
Odstranění prachu Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr 
Provozní režimy Prach: 3 stupně, Pachy: 3 stupně, Rychlost ventilátoru: auto/LL/L/M/H, Turbo  HH,  

protipylový režim, časovač vypnutí 1/4/8 h, Čištění ionizátor a flashstreamer
Napájení Název/fáze/frekvence/napětí Hz/V VM/1~/50/60/220-240/220-230
Typ Čistička vzduchu se zvlhčováním



 › Několika stupňové čištění odtsraňuje formaldehydy, prach, pyl, bakterie a viry a také 
ostraňuje pachy 

 › Lehká a jednoduše přemístitelná pro využití v různých místnostech 

 › Není potřeba instalace, po zapojení do sítě ihned funkční 

 › Supertichý chod zajišťuje nerušený zdravý spánek 

 › 6 náhradních filtrů již součástí balení

Čistý vzduch díky Daikin čističce

Šestistupňová filtrace vzduchu stojí v cestě téměř každé bakterii či 
alergenu v překvapivě malé a kompaktní jednotce.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Čističky vzduchu 
MC70L STREAMER 
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MC70L STREAMER
ČISTIČKY VZDUCHU

Čistý vzduch díky Daikin čističce

Šestistupňová filtrace vzduchu stojí v cestě téměř  
každé bakterii či alergenu v překvapivě malé  
a kompaktní jednotce.

Jednotka MC70L
Umístění Volně stojící
Velikost místnosti až m2 46
Kryt Barva Bílá
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 576x403x241
Hmotnost Jednotka 8.5
Ventilátor Typ Multi Blade ventilátor

Průtok vzduchu Turbo/H/M/L/Tichý m3/h 420/285/210/130/55
Hladina akust. tlaku při čištění Čištění vzduchu Turbo/H/M/L/Tichý dBA 48.0/39.0/32.0/24.0/16.0
Čištění vzduchu Příkon Turbo/H/M/L/Tichý kW 0.065/0.026/0.016/0.010/0.007
Metoda deodorizace Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor
Odtranění bakterií Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr
Odstranění prachu Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr 
Napájení Fáze/napětí V 1~/220-240/220-230

Věděli jste, že máme certifikáty 
na čištění vzduchu?

Daikin čističky obdržely hodnotné ceny pro jejich 
čistící schopnosti a účinnost.



 › 6 náhradních filtrů již součástí balení 

 › bez nutnosti instalace, zcela funkční po zapojení do sítě 

 › zabraňuje vzniku respiračních onemocnění, které vznikají především  v zimě vlivem 
nízké vlhkosti v interiérech

Čistý a vlhký vzduch po celý rok

Čistička vzduchu Daikin Ururu zvhlčuje vzduch uvnitř vašeho domova. 
Stačí čas od času naplnit 4 l nádrž a díky ní se bude zvlhčovat vzduch v 
místnosti s maximálním výkonem 600 ml/h. Odstraňuje účinně alergeny 
(např. pyly, roztoče, domácí prach, atd.), bakterie a viry. Navíc má vysokou 
deodorizační účinnost; eliminuje cigaretový kouř a rozkládá i ostatní 
pachy a formaldehydy.

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

Čističky vzduchu 
URURU MCK75J
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URURU MCK75J
ČISTIČKY VZDUCHU

Čistý a vlhký vzduch po celý rok

Čistička vzduchu Daikin Ururu zvhlčuje vzduch 
uvnitř vašeho domova. Stačí čas od času naplnit 
4 l nádrž a díky ní se bude zvlhčovat vzduch 
v místnosti s maximálním výkonem 600 ml/h. 
Odstraňuje účinně alergeny (např. pyly, roztoče, 
domácí prach, atd.), bakterie a viry. Navíc má 
vysokou deodorizační účinnost; eliminuje cigaretový 
kouř a rozkládá i ostatní pachy a formaldehydy.

Jednotka MCK75J
Umístění Volně stojící
Velikost místnosti až m2 46
Kryt Barva Černá (N1) (Barva panelu stříbrná)
Rozměry Jednotka Výška x šířka x hloubka mm 590/395/268
Hmotnost Jednotka 11.0
Ventilátor Typ Multi Blade ventilátor

Průtok 
vzduchu

Čištění Turbo/H/M/L/Tichý m3/h 450/330/240/150/60
Vlhčení Turbo/H/M/L/Tichý m3/h 450/330/240/150/120

Hladina akustického 
tlaku

Čištění Turbo/H/M/L/Tichý dBA 50/43/36/26/17
Vlhčení Turbo/H/M/L/Tichý dBA 50/43/36/26/23

Vlhčení Příkon Turbo/H/M/L/Tichý kW 0.084/0.037/0.020/0.013/0.012
Zvlhčování Turbo/H/M/L/Tichý ml/h 600/470/370/290/240
Objem vodní nádoby l 4.0

Vzduchový filtr Polypropylenový s katechinem
Čištění Příkon Turbo/H/M/L/Tichý kW 0.081/0.035/0.018/0.011/0.008
Metoda deodorizace Flash streamer / katalitický titan-apatitový filtr / deodorizační katalizátor
Odstranění prachu Plasma ionizátor / elektrostatický prachový filtr 
Provozní režimy Prach: 3 stupně, Pachy: 3 stupně, Rychlost ventilátoru: auto/LL/L/M/H, Turbo  HH,  

protipylový režim, časovač vypnutí 1/4/8 h, Čištění ionizátor a flashstreamer
Napájení Název/fáze/frekvence/napětí Hz/V VM/1~/50/60/220-240/220-230
Typ Čistička vzduchu se zvlhčováním


