
ВЪЗДУХООЧИСТИТЕЛ + ОВЛАЖНИТЕЛ MCK75J

Цена без ДДС с инфрачервено дистaнционно лв. 930

Цена с включен ДДС лв. 1116,00
цвят черен със сив панел
Размери в мм. 590 x 395 x 268
тегло в кг. 11 кг.
Пречистване на въздух Турбо H = висока M = средна L = ниска Супер тиха
дебит на вентилация V = m3/h м3/час 450 330 240 150 60
разход на ел. Енергия в кВт. кВт. 0.081 0.035 0.018 0.011 0.008
шумово налягане - dBa dBa 50 43 36 26 17
Режим на овлажняване на въздух Турбо H = висока M = средна L = ниска Супер тиха
дебит на вентилация V = m3/h м3/час 450 330 240 150 60
разход на ел. Енергия в кВт. кВт. 0.084 0.037 0.018 0.011 0.012
шумово налягане - dBa dBa 50 46 36 26 17
Степен на овлажняване - ml/h мл./час 600 470 370 290 240
Капацитет на водосъдържател литра 4
метод на защита от прах плазмен йонизатор + електростатичен прахосъбирателен филтър

метод на обезмирисяване Флаш стриймер (електронен поток) + фотокаталитичен филтър от титаниев 
апатит
 + деодориращ катализатор

% на деодориращ ефект 95%

метод на регенериране Флаш стриймер (електронен поток) активира фотокаталитична реакция

метод на отстраняване на бактерии и вируси Био филтър+Флаш стриймер+фотокаталитичен филтър от титаниев апатит

Филтри

форма окачен, сменяем двупластов филтър
функция обезмирисяване, дезинфекция, прахосъбиране, антибактериален
период 1 филтър - една година (7 филтъра в комплекта)

пре - филтър катехинов предварителен филтър
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Home Comfort Expert logo
The Home Comfort Expert (HCE) logo will be awarded 
to Daikin retail partners which fulfil certain required 
criteria (see brochure “Daikin HCE Bonus List”). Only 
certified Daikin partners are allowed to use the HCE 
logo within their corporate marketing materials and 
shops.

The HCE logo comes as a sub-brand to Daikin. 
Therefore Daikin corporate identity rules always have 
to be respected.

Logo versions
The HCE logo comes in two different versions:  
HCE stand-alone version (without Daikin logo) and 
the Daikin HCE logo lockup version.

Please note, that usage of the HCE stand-alone logo 
is only allowed in situations, where the combined 
logo cannot be used. The Daikin logo must be placed 
somewhere next to the HCE stand-alone logo and the 
Daikin logo must always be bigger in size than the 
HCE logo! Usage of the HCE stand-alone logo needs 
approval of the local Daikin marketing expert. 

Colour
The Daikin HCE logo lockup always uses the colour  
of the Daikin logo typeface. 

The standard colour version of the logo should always
be used if technically possible. The logo is always set
on a white background.

Monochrome version can be used, if this is the only 
technical option.

Reversed version in white (on Daikin blue background) 
is only to be used in special cases, e.g. co-branding on 
HCE cars (see car-branding on page 13).

Construction of logo lockup
› Width of HCE logo equals 3x width of Daikin big 

triangle.
› Position of roof edge aligns with lower corner of 

Daikin big triangle. Left end of roof positions to 
elongation of the „N“ of the Daikin typeface.  
(see fig.)
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Daikin HCE logo lockup, standard colour

Daikin HCE logo lockup, single colour

Daikin HCE logo lockup, black and white

Construction of Daikin HCE logo lockup
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HCE stand-alone logo, standard colour

HCE stand-alone logo, single colour (= black and white)
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