
Avfuktare M10G

Liten, kompakt och 
mycket effektiv!
Wood’s M10G är en mycket kompakt, smidig och lätt-använd 
avfuktare - optimal för badrum och andra mindre utrymmen.  
Wood’s M10G är mycket lätt att använda och flyttas lätt dit 
den behövs för tillfället. Wood’s M10G tar effektivt bort 
överflödig fukt och dålig lukt och är mycket energisnål och 
tystgående. Detta är en perfekt avfuktare för båten, 
sommarstugan, badrummet, husvagnen och andra mindre 
utrymmen! 

Wood’s M10G - en kompakt och smidig avfuktare för 
badrum och andra mindre utrymmen.

Wood’s M10G är en kompakt avfuktare som får plats nästan 
överallt. Med en tydlig och lättanvänd display läser du enkelt av 
aktuell luftfuktighet. Ställ in ösnkat värde med kontrollpanelen 
och sedan sköter avfuktaren sig själv.

Wood’s M10G är ett bra val för badrum, mindre tvättstugor, 
sommarstugor eller båtar och husvagnar. 

Egenskaper: 

• Tar bort överflödig fukt och dålig lukt.

• Praktiskt handtag. 

• Digital display.

• Lättanvänd kontrollpanel. 

• Slanganslutning för direkt vattenavledning.

• Rymlig vattentank. 

• Effektivt luftfilter

• Riktbart luftutblås för tvätt-torkning

• 30 dagars öppet köp.

• Automatisk avfrostning.

• Timer för automatisk avstängning.

• Omstart efter strömavbrott.

Specifikation - M10
Max. arbetsområde  40 m²
Rek. arbetsområde         2-30 m²
Luftgenomströmning     150 m³/h
Avfuktningskapacitet   10 liter/dygn
Maxeffekt        240 W
Arbetsintervall temperatur         +5 till +32ºC
Tankvolym              2 liter
Fläktsteg              1
Mått LxBxH             276x185x480 mm
Vikt                   10 kg
Ljudnivå                  ca 42 dB
Kylmedia, freonfritt         R290
Skyddsklass              IP22 (X2)
Streckkod                 7332857500765
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Lättanvänd kontrollpanel 
och praktiskt handtag.

Med ny teknik och HFC-fritt kylmedium 
möter Wood’s kommande miljödirektiv  
om miljövänliga gaser redan idag. 

*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma.  Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur, ventila-
tion och luftfuktighet. 

Wood’s marknadsförs och distribueras av:
 TES Scandinavia AB i Alingsås, Sverige 

Besök woods.se för mer information eller din närmaste återförsäljare.

M10G innehåller miljövänligt kylmedie kallat R-290. Användningen 
av R-290 är betydligt mer energieffektiv än HFC-gaser!

Vi har en grönare och effektivare gas! En miljövänlig utveckling!


