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• “Több, mint 80 millió ember szenved különböz� allergiás 
betegségben Európában és a számuk egyre növekszik”
(EFA)1

• “30 millió ember szenved asztmás megbetegedésben.”
(EFA)1

• “Napjainkban minden negyedik gyermek szenved 
valamilyen allergiás betegségben.” (EAACI)2

• “Az allergiás és asztmás megbetegedések gyakorisága 
növekedett az elmúlt években.” (EAACI)2

1EFA: European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients Association
2EAACI: European Academy of Allergology and Clinical Immunology Organisation

A KAPCSOLAT A NEM MEGFELEL MIN SÉG LEVEG ÉS AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMÁK KÖZT EGYRE NYILVÁNVALÓBB KÜLÖNÖSEN 

A NAGYVÁROSOK LÉGSZENNYEZETTSÉGI SZINTJE LETT MAGASABB

A probléma:A probléma:
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A megoldás:A megoldás:
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Továbbfejlesztett tulajdonságok
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	���� technológia alkalmazása:

Az allergén anyagok hatékonyabb eltávolítása

Hatékonyabb lebontása a szennyez� anyagoknak

Szagtalanítási és fert�tlenítési hatás növekedése

Új küls�, hogy könnyebben illeszkedjen a lakás berendezései közé

Küls� és színek fejl�dése

Két különböz� szín

Magasabb komfortérzet allergiás tünetekben szenved�k*
részére úgy, hogy a küls� megjelenése is megfeleljen az 

esztétikai kívánalmaknak…

Magasabb komfortérzet allergiás tünetekben szenved�k*
részére úgy, hogy a küls� megjelenése is megfeleljen az 

esztétikai kívánalmaknak…

*A Daikin légtisztító nem orvosi berendezés, és nem helyettesíti a szakszer� ellátást.
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Gyöngyház ezüst & Óceán kék Fehér & Gyöngyház ezüst

Küls� és színKüls� és szín

MC707VM-S* MC707VM-W

• Modern küls�
• 2 színválaszték
• Könnyen tisztítható el�lap
• Könnyen mozgatható
• Egyszer� kezelés
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A „Flash Streamer” által kibocsátott nagysebesség� elektronok 
hatékonyan semlegesítik a szagokat és a formaldehideket . A Flash 

Streamer növeli a Fotokatalizátor erejét.

Hatékonyság növelés a Flash Streamer-rel!Hatékonyság növelés a Flash Streamer-rel!

Er�s allergének eltávolítása!Er�s allergének eltávolítása!

Új Bio-antitest sz�r�!Új Bio-antitest sz�r�!

Fejl�dött hatékonyságFejl�dött hatékonyság

Er�s allergén anyagok: pl. a dízel üzem� járm�vek kipufogó gázai. A 
Daikin Flash Streamer-e lebontja ezeket az egészségre káros 

anyagokat.

Kisz�ri és semlegesíti a leveg�ben terjed� vírusokat a bio-antitest
sz�r�nek köszönhet�en. 

Flash Streamer!Flash Streamer!
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Mi is a Flash Streamer?

Flash Streamer egyedülálló
technológia a Daikintól

The Flash Streamer er�s, oxidáló
hatással rendelkez�, nagy 

sebesség� elektronokat bocsát ki.
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Új!Új!

El�sz�r�
(catechin
sz�r�vel)

Csapdába ejti a 
nagyméret�

porszemeket és 
az állati sz�rt

Bio-antitest
sz�r�

A leveg�ben 
terjed�

vírusokat 
kisz�ri és 

semlegesíti.

Plazma ionizáló
Nagyfeszültség 

hatására a por és 
a pollen pozitív 
töltés� lesz, az 
elektrosztatikus 

sz�r�höz jut.

„Flash Streamer”
A „Flash Streamer”

nagysebesség�
elektronokat 

bocsát ki, melyek 
hatékonyan 

semlegesítik a 
szagokat 

Elektrosztatikus, 
port összegy�jt�

sz�r�
A pozitív töltés�
porrészecskéket 

és polleneket 
magához vonzza 
a negatív töltés�

sz�r�.

Titanium
Fotokatalitikus 

sz�r�
Magába szívja, 

és elemeire 
bontja a 

szagokat, 
baktériumokat és 

vírusokat. 

Szagtalanító
katalizátor 

Miel�tt a 
leveg�

visszatér a 
szobába, a 
benne lev�
szagokat a 
katalizátor 

magába szívja 
és lebontja. 

8 réteg� mehanizmus8 réteg� mehanizmus
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könnyen tisztítható sík el�lap 

Kézzel mosható el�sz�r� és 
plazma ionizátor

Kis karbantartás igény, könny� tisztíthatóságKis karbantartás igény, könny� tisztíthatóság
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A Bio-Antitest sz�r�t* évente 
kell kicserélni, hogy fenntartsuk 
a vírusöl� hatást
*A Bio-Antitest sz�r�t felbontás után 1 évig lehet 
használni. A sz�r�t évente kell cserélni. Mindemellett 
a teljes m�ködést hátrányosan nem befolyásolja, ha a 
Bio-Antitest sz�r�t nem alkalmazzuk. A sz�r� a 
gyártástól számított 3 évig hatásos.

A KAF972A4E Bio-Antibody (Bio-Antitest) sz�r�
Listaára: 29,00 EURO+ÁFA

Kis karbantartás igény, sz�r�csereKis karbantartás igény, sz�r�csere



06/02/2007 11

Légtisztító 2006

A lapsz�r�t évente kell cserélni. A 
berendezés 7* lapsz�r�t tartalmaz, 
egy azonnali használatra, és 6 
darab tartalék.
*A sz�r� élettartam meghatározásánál a helységben napi 10 
cigaretta elszívásával kalkuláltak. (Az eredmény a Japán 
Elektromos Gyártó Szövetség JEM1457-es szabványa 
alapján elvégzett teszten alapul.) A berendezés nem tudja az 
összes káros cigarettafüst összetev�t, mint például a 
szénmonoxidot, eltávolítani. A sz�r� éves cseréje csak 
irányelvként lett feltüntetve. A csereperiódus eltér� lehet a 
m�ködtetést�l és az elhelyezést�l függ�en.

A KAC972A4E Titanium Apatite Fotokatalytikus lapsz�r�
utánrendelésnél 6db lapsz�r�t tartalmaz a csomag. 
Listaára: 91,78 EURO+ÁFA

Kis karbantartás igény, sz�r�csereKis karbantartás igény, sz�r�csere
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AlkalmazásAlkalmazás

Lakás

Iroda

Továbbá: kórházak és 
orvosi rendel�k 

váróterme, iskolák, 
óvodák, fitness

termek, repül�terek 
váróterme, 

hotelszobák, 
szivarszobák, 

dohányzóhelyiségek, 
stb.

Étterem
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Fejlesztett 
fert�tlenít�

hatás

Fejlesztett
szagtalanító

hatás

Nagy sebesség� elektron 
töltés a Flash Streamer által

Allergia okozók 
eltávolítása

Hatékonyabb a Flash 
Streamer segítségével 

Modern tervezés 2 színválaszték

Új sz�r�Negatív ionok

Nagyobb 
helyiségben 
alkalmazható

Nagyobb 
légmennyiség 

mozgatása

Zaj

Bio-ellenanyag sz�r�

Fotokatalizátor aktiválása a
Flash Streamer által

Az ÚJ MC707:

Fotokatalizátor aktiválása a
Flash Streamer által
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