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7 av 10 hus har en allt för hög fukthalt och behöver 
avfuktas. Mitsubishi Electrics högeffektiva luftavfuktare 
kramar fukten ur luften, huset och tvätten! 

Sommartid är luftfuktigheten hög utomhus och därför 
har vi också högre luftfuktighet inomhus. Våra aktiviteter 

i hemmet – matlagning, tvätt och dusch ökar också på 
luftfuktigheten. 

Våra avfuktare är effektiva, tysta, energisnåla och lätta 
att flytta omkring. Utmärkta för tvättstugan, gillestugan, 
båten, husvagnen, garaget eller fritidshuset.

Högeffektiv luftavfuktare som kramar fukten
ur luften, huset och tvätten!

Luftavfuktare
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Produktinformation
Fukt finns
När temperaturen sjunker under hösten måste du kontrollera att inte 

luftfuktigheten blir för hög i dåligt ventilerade utrymmen. En relativ 

luftfuktighet på 50-60 % är önskvärd. Varm luft innehåller mer 

vattenånga än kall – när luften kyls av lägger sig överskottsvattnet på 

kalla ytor, t.ex. fönster och väggar. Denna kondens skadar ditt hus och 

på sikt också dig själv. I vanliga villakällare kan den relativa luftfuktig-

heten bli mer än 80%. I dåligt dränerade källare och dåligt ventilerade 

utrymmen kan luftfuktigheten bli ännu högre. Giftiga mögelsvampar kan 

få fäste och orsaka astma, utslag, infektioner och slemhinneirritationer. 

Dammkvalster, som orsakar allergier, trivs också bra i fuktig miljö. 

Fukten kommer alltså både från utemiljön, dräneringsförhållande, 

ventilation och genom avdunstning från tvättorkning, matlagning, 

krukväxter, bad, dusch samt från oss människor. 

Elsnål avfuktning
Avfuktare från Mitsubishi Electric är bland det absolut bästa som finns 

på den svenska marknaden och med den senaste innovativa tekniken. 

Mitsubishi Electric är en av världens främsta tillverkare av luftavfuktare 

och investerar stora resurser i att utveckla driftsäkra, energisnåla 

produkter med lättanvända funktioner.

För mer information kontakta din lokala återförsäljare

Luftavfuktare
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Modellbeteckning MJ-E14CG-S1-SWE

Eldata Enfas 220-240 V, 50 Hz

Avfuktningskapacitet* (liter/dag) 14

Elförbrukning (W) 260

Uppsamlingsbehållare Stoppar automatiskt vid ungefär 3,8 liter (Även kontinuerlig dränering med dräneringsrör)

Vikt (kg) 11,7

Dimensioner (mm)                                                 H x B x D 570 x 384 x 187

Funktioner

Lågtemperaturfunktion Hetgasavfrostning

Luftfilter Ja

Torka tvätt-funktion med 12-timmarstimer Ja

Flerriktat luftflöde, svängande galler Bredd / Uppåt / Bakåt

Fuktighetsindikator 50 - 55 - 60 - 65 - 70% RH, Auto Mode

Timer 1-9 timmar On/Off-timer

Barnlås Ja

Kontinuerlig dränering Ja

* Avfuktningskapaciteten är ett värde som fås då avfuktaren körs oavbrutet i en rumstemperatur på 30°C och en fuktighet på 80%. Det anger mängden avfuktning 
  per dygn (24 timmar). 

広いリビングの除湿も 
 

Funktionslägen

Easy Dehumidifying (Enkel Avfuktning) Tar bort fuktighetskänslan i luften

Intelligent Laundry (Intelligent tvättorkning) Stannar automatiskt när tvätten är torr

Low (Låg) Avfuktaren är igång oavsett fuktighetsnivån

Mildew Guard (Mögelvakt) Invändig torkning dagligen förhindrar tillväxt av mögel

Low Temperature (Låg temperatur) Är igång kontinuerligt och kontrollerar automatiskt luftflödet baserat på rumstemp

Auto Automatisk

Air Purifier (Luftrenare) - Endast luftrenare, ej avfuktare Sterilisering med silverjoner samt deodiserande filter


