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Qlima

D  630  P SMART

8713508709536

l/24 h 30

W 580

220 - 240~ / 50 / 1

A 2,7

m³/h 120

m³ 160 - 200

l 6

°C 5 - 35

dB 34

2

R/g R290 / 90

mm 371 x 251 x 595

kg 17,0

IPX0

2

Razvlaževalec, cevka za stalno drenažo, navodila za uporabo    

D 630 P SMART Razvlaževalec 

Razvlaževalci

Bela

Podatkovni list izdelka
Skupina izdelkov

Blagovna znamka

Model

Barva

EAN

¹ Razvlaževanje pri 20°C, 80%RV
² Le za indikacijo.Š x G x V =

Bruto teža  =

Tehnične karakteristike

V/Hz/Faze

tip protiprašni 

nastavitve

elektronsko

Da

tip rotacijski

let

Zmožnost razvlaževanja1

Poraba energije1

Napajanje

Električni tok

Pretok zraka

Za prostore do2

Velikost rezervoarja

Temperaturni razpon delovanja2

Vgrajeni filtri 

Nivo hrupa

Število hitrosti ventilatorja

Upravljanje

Samodejni ponovni zagon

Hladilno sredstvo/koli

Dimenzije ( š x g x v )

Neto teža

Kompresor

Stopnja zaš

Garancija 

Obseg dobave

Dodatki (niso priloženi)
Opis EAN



Značilnosti

Vgrajena vodna črpalka

2 hitrosti ventilatorja

Oscilirajoča loputa

Časovnik

Very silent

Zelo tiho delovanje

Higrometer

Enostavno premičen

Otroška ključavnica

D 630 P SMART Razvlaževalec 

Ekskluziven stilski Qlima Dizajn: Razvlaževalec je del ekskluzivne serije 
Qlima dizajn razvlaževalcev. Svetleča bela barva in oblike ohišja se 
odražajo v estetsko dovršenem izdelku. 

Zelo tih: Razvlaževalec je tudi pri nastavljeni najvišji stopnji vrtljajev ventilatorja 
tako tih, da v standardnem prostoru skoraj ne slišite. Proizveden zvok je tišji od 
šepeta. Razvlaževalec je zagotovo eden najbolj tihih na tržišču. 

Funkcija nihanja lopute : Odprtina za izpih zraka je pozicioniranja na zgornji 
strani ohišja. Ima nihajočo loputo za usmerjanje zraka, ki zrak enakomerno 
porazporedi po prostoru. Poleg tega je zelo učinkovit pomočnik pri sušenju 
perila. Postavite razvlaževalec pod stojalo za perilo in posušeno bo v zelo 
kratkem času. Funkcijo nihanja lopute lahko tudi izklopite. 

Higrostat: Želeno relativno vlago lahko uravnavate s pomočjo vgrajenega 
nastavljivega higrostata. 

Higrometer: Vgrajeno higrometer prikazuje nivo relativne vlage v prostoru. 

Velik, prenosni vodni rezervoar: Razvlaževalec ima ogromen, 6 l vodni 
rezervoar, ki omogoča nadpovprečno dolgo avtonomijo delovanja.  

Pokrov vodnega rezervoarja: Pokrov vodnega rezervoarja preprečuje izliv 
vode ob izvlečenju in prenašanju rezervoarja. 

Samodejni izklop: Kadar je vodni rezervoar poln naprava odda LED svetlobno 
opozorilo in se samodejno izklopi. 

Prostor za kabel: Razvlaževalec ima možnost enostavnega shranjevanja 
napajalnega kabla.

24 urni časovnik: S pomočjo vgrajenega časovnika lahko programirate 
samodejni izklop naprave  po 1 – 24 urah delovanja.

Enostavno premičen: Vgrajena kolesca omogočajo enostavno premeščanje.

Kompresor: Vgrajen je tih rotacijski kompresor.

Funkcija odtaljevanja: Naprava je opremljena z inteligentno funkcijo 
odtaljevanja, ki omogoča uporabo pri nizkih temperaturah.

Vgrajena vodna črpalka: Vgrajena vodna črpalka omogoča premagovanje do
 5m višinske razlike. Tako lahko uredite stalno drenažo pri razvlaževanju kletnih 
in drugih prostorov, ki nimajo primernega odtoka vode. 

Barvna embalaža: Naprava in sestavni deli so dobavljeni v barvni embalaži s 
prikazom načina uporabe in informacijami v različnih jezikih.

Brezžično pametno krmiljenje: Razvlaževalec ima z namenom varčevanja z 
energijo in več udobja vgrajen Wi-Fi modul. S pomočjo pametne aplikacije lahko 
razvlaževalec na daljavo prižgete, ugasnete in krmilite njegove glavne funkcije. 


