DE’LONGHI LUCHTBEHANDELING
DDS20P

LUCHTONTVOCHTIGER

INGEBOUWD POMPSYSTEEM
Dankzij de ingebouwde pomp kan het
vocht op plaatsen waar dit niet op
natuurlijke manier kan worden
afgevoerd, via het pompsysteem naar
een hoger gelegen niveau worden
gepompt.

ELEKTRONISCHE BEDIENING EN LCD
DISPLAY
Om de luchtvochtigheid in de ruimte aan
te passen en de ideale luchtvochtigheid in
te stellen. Het display geeft alle
paramaters zoals temperatuur en
relatieve luchtvochtigheid weer. Via het
bedieningspaneel stelt men alle functies
in.

TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen (lxbxh)
Gewicht
Inhoud waterreservoir
Geschikt voor ruimtes van max.
Ontvochtigingscapaciteit
Vermogen
Werkingstemperatuur
Geluidsniveau
Voltage-Frequentie

LUCHTBEHANDELING

 Geschikt voor ruimtes tot 90 m³
 Ontvochtiging tot max. 20 liter per 24 uur (bij 32°C/80% R.V.)
 Digitale display
 Elektronische antivorst thermostaat: een veiligheidsvoorziening
waardoor het ook mogelijk wordt om op lage temperaturen te
ontvochtigen (tot 2°C)
 FUNCTIE LUCHTFILTRATIE: wanneer de vochtigheidsgraad
niet is ingesteld, zuivert het apparaat de lucht dankzij de speciale
luchtfilter
 3-voudig afvoersysteem:
 Permanent via het pompsysteem: met een
bijgeleverde slang van 5 meter. Een hoogteverschil
van 5 meter kan worden overbrugd
 Permanente afvoer (zonder pomp) via bijgeleverde
slang 2 meter
 Via het waterreservoir
 Tank control systeem: een controlelampje geeft aan wanneer
de watertank vol, verkeerd of niet geplaatst is
 Ecologisch koelgas R410A
 Wasdroogfunctie : het apparaat werkt continu om kledij te
drogen wanneer de vochtigheidsgraad niet is ingesteld.
 3 ventilatiestanden + auto
 Praktische handgrepen en zwenkwieltjes

WASDROOGFUNCTIE
Wasdroogfunctie om
kledij snel te drogen.

LOGISTIEKE GEGEVENS

mm
Kg
l
m³
l/24u
W
°C
dB(A)
V~Hz

280x346x518
16
7
90
20
410
2-32
45-50
230~50

EAN-CODE: 8004399480964
SAP-CODE: 0148720220
EV: 1
ST/PALLET: 18

DE’LONGHI LUCHTBEHANDELING
DDS20P

VERPAKKING
Afmetingen (lxbxh) (mm)

8004399480964
0148720220

395x333x523

Bruto gewicht (Kg)

17,5

Netto gewicht (Kg)

16,0

OMDOOS
Afmetingen (lxbxh) (mm)
Bruto gewicht (Kg)
EAN

395x333x523
17,5
-

AANTALLEN
Per omdoos
Per pallet

1
18

LUCHTBEHANDELING

LOGISTIEKE INFORMATIE
REFERENTIE
EAN
SAP
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