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Luchtreiniger 
met Streamer-
technologie
MC55W

Flash-streamer
 › Zuivere lucht dankzij luchtreinigingstechnologie
 › Vangt fijne stofdeeltjes op

 › Krachtige zuigkracht en fluisterstille werking
 › Nieuwe stijlvolle en compacte vormgeving

Krachtige luchtzuivering



ECPNL20-702 04/20

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting 
voor Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze publicatie 
met grote zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete 
garantie geboden voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of 
geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie 
en de producten en diensten die erin worden beschreven. De specificaties kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst 
uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade in de 
ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik 
en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het 
auteursrecht van Daikin Europe N.V. 
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MC55W

MC55WVM

Enkelvoudige unit MC 55W
Toepassing Vloermodel
Geschikt voor vloeroppervlakte m² 41
Afmetingen Unit hoogtexbreedtexdiepte mm 500x270x270
Gewicht Unit kg 6,8
Behuizing Kleur Wit
Ventilator Type Meerschoepenventilator (Siroccoventilator)

Luchtdebiet Werking 
luchtreiniging

Stil/Laag/
Middelhoog/Turbo

m³/u 66/120/192/330

Geluidsdrukniveau Werking 
luchtreiniging

Stil/Laag/Middelhoog/
Turbo

dBA 19/29/39/53

Werking 
luchtreiniging

Opgenomen 
vermogen

Stil/L/M/Turbo kW 0,008/0,010/0,015/0,037

Ontgeuringsmethode Flash Streamer + ontgeuringskatalysator
Stofvangmethode Elektrostatische HEPA-filter
Luchtfilter Type Polyethyleentereftalaat
Symbool Onderdeel 01 Stofindicatie: 3 stappen / Geur: 3 stappen / Anti-pollenstand / Kinderslot lampje / PM 2. 5 sensorlampje: 6 stappen / 

Luchtstroom: Stil / Laag / Standaard / Turbo / AUTO VENTILATOR modus / Econo-modus / AAN/UIT-lampje / Streamer lampje
Voeding Fase/Frequentie/Spanning Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Type Luchtreiniger
De toepasselijke kameroppervlakte verwijst naar de werking van de unit met maximaal ventilatortoerental (HH). De toepasselijke oppervlakte duidt de ruimte aan waar een bepaalde hoeveelheid stofdeeltjes kan 
worden verwijderd in 30 minuten. (JEM 1467) | Het geluidsniveau tijdens werking is het gemiddelde van de waarden gemeten op 1 m afstand van de voorkant, linker- en rechterkant en bovenkant van de unit. (deze 
waarden zijn gelijk aan de waarden in een echoloze kamer) | Elektrostatisch HEPA-filter is in de unit geïntegreerd. | Overige functies: Actieve plasmatie-functie. Automatische herstartfunctie.


