
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické parametry 
Model DEV 12EB
Výkon vysoušení (32°C,HR 80%) l/d

Vzduchový výkon m3/h

Vhodná pro prostor m2

Hlučnost dB/

Objem nádržky na kondenzát l

Provozní teploty °C

Hmotnost kg

Rozměry (Vx Š x H) mm

Chladivo 
Příkon W

 3 provozní režimy: odvlhčování, UV
čištění vzduchu, vysoušení prádla

 zabudované UV LED světlo
viry a bakterie obsažené ve vzduchu

 přehledný ovládací panel s 
displejem 

 možnost napojení na průběžný odtok 
kondenzátu 

 zvuková signalizace v případě naplnění 
nádržky kondenzátu 

 inteligentní systém odtávání jednotky
 24 hodinový časovač 
 vyměnitelný uhlíkový a HEPA filtr
 vlastní autodiagnostika 
 automatický restart při výpadku elektřiny
 kolečka pro snadnou manipulaci

Praktické přednosti a využití odvlhčovače

 

 

 

 

 

 
DEV 12EB 

l/d 12 
m3/h 60 
m2 12 - 30 

dB/A 40 
l 2,5 

°C 5 - 32 
kg 10,5 

mm 390x260x250 
 R290 

W 216 

Odvlhčovač DEV 12EB nabízí několik provozních 
funkcí, uplatnění najde tedy ve většině 
domácností. Mezi ně patří například režim 
vysoušení prádla nebo čištění vzduchu pomocí UV 
LED světla. Tato bezpečná a ekologická metoda 
dezinfekce pomůže zbavit vzduch nežádoucích 
virů a bakterií. Výkon odvlhčovače dosahuje až 12 
litrů za den, relativní vlhkost vzduchu je možné 
nastavit v rozmezí 35% - 80%.

odvlhčování, UV 
čištění vzduchu, vysoušení prádla 

UV LED světlo, které ničí 
viry a bakterie obsažené ve vzduchu 
přehledný ovládací panel s LED 

možnost napojení na průběžný odtok 

zvuková signalizace v případě naplnění 

inteligentní systém odtávání jednotky 

vyměnitelný uhlíkový a HEPA filtr 

automatický restart při výpadku elektřiny 
kolečka pro snadnou manipulaci 
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