
ODVLHČOVAČ 

1-2 Testovacie podmienky: miestnosť 20m², režim sušenia odevov (30 % relatívna vlhkosť, vysoká rýchlosť) 
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Odvlhčovač 
 

až o 30 % nižšia vlhkosť 
vzduchu len za 1 hodinu1 

Horúce letá či chladné zimy, pocit pohodlia v interiéri nie je iba otázkou teploty: Je to aj otázka vlhkosti. 
Vlhkosť môže byť nepríjemnou po celý rok, najmä doma – v mieste, kde trávite väčšinu času. Spoločnosť 
Whirlpool to si to uvedomuje a predstavuje nový prenosný odvlhčovač vzduchu, ktorý znižuje vlhkosť 
miestnosti o 30 % za 1 hodinu2. Vďaka kompaktnému a modernému dizajnu je to ideálne riešenie na 
zabezpečenie lepšieho vzduchu pre váš domov a vyššieho komfortu pre vás, 365 dní v roku. 

 
 
 
 
 

Funkcia 6. ZMYSEL automaticky nastavuje ideálnu vlhkosť 
v miestnosti 

 
 

Technológia 6. ZMYSEL zaisťuje reguláciu vlhkosti automatickým nastavením ventilátora a otáčok kompresora tak, 
aby sa dosiahla optimálna úroveň vlhkosti. Odvlhčovač Whirlpool má mimoriadnu kapacitu na odstránenie až 20 l 
kondenzátu za jeden deň, rýchle zníženie vlhkosti a obnovenie tepelnej pohody pre dokonalý komfort. 

 
 

 
 
 
 

 

Hlavné funkcie  Vedľajšie funkcie 

 
LED indikátor vlhkosti 
Jediným pohľadom skontrolujete vlhkosť v miestnosti 

 
Stačí sa pozrieť na LED senzor a zistíte úroveň vlhkosti v miestnosti vďaka technológii so senzorom, ktorý poskytuje 
spätnú väzbu rôznymi farbami: modrá, zelená a červená. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Modrá   
Nízka úroveň vlhkosti, 
menej ako 50 %. 

 
 

Zelená 
Úroveň strednej vlhkosti 
medzi 50 % a 70 %. 

 
 

 Červená 
Vysoká úroveň vlhkosti, 
viac ako 70 %. 

 

      
  Funkcia  

6. ZMYSEL 

LED indikátor  Program Bielizeň  Nádrž 6,5 l  Dvojitá filtrácia  Režim Spánok 

 
 



ODVLHČOVAČ 

1-2 Testovacie podmienky: teplota 20 °C, relatívna vlhkosť 48 %, porovnanie času sušenia 1,5 kg odevov s odvlhčovačom s programom pre bielizeň a bez odvlhčovača 3Potenciál ničenia ozónu ODP je 0 pre plnivo R290 
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Program Bielizeň 
Zníži na polovicu čas sušenia vášho oblečenia 
Účinným programom na bielizeň zabránite vlhkosti a nepríjemným pachom na čistom oblečení. Vďaka vysokým 
otáčkam ventilátora odvlhčovač znižuje vlhkosť odevov za čas kratší o 50 %1. Výsledok? Menej vlhkosti, sviežejšie a 
lepšie voňajúce oblečenie za polovicu času2. 

Dvojvrstvová filtrácia 
Redukuje prach a nepríjemné pachy 
Prachový filter spolu s filtrom s aktívnym uhlím poskytujú dvojitú vrstvu na absorpciu a zníženie znečistenia, dymu a 
nepríjemných zápachov zo vzduchu. Väčšie častice sú zachytávané prachovým filtrom (pred-filter), následne filter s 
aktívnym uhlím absorbuje dym, zápach a menšie znečisťujúce častice. 

 
 
 
 

   Dotykový displej 
Intuitívnosť na dosah ruky 
Každú funkciu nastavíte jediným dotykom: Vyberte si požadovaný program alebo stlačením tlačidla režimu Spánok 
vypnete všetky ikony. 

 
 
 
 

Časovač Otáčky ventilátora 
 
 

         Detská poistka      
                                     Režim Spánok 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                              Režim ventilátora                                                Zapnutie/vypnutie 
 
 

Nastavenie 
vlhkosti: 
nastavte 

požadovanú 
úroveň vlhkosti 

od 30 % 
do 80 % 

 
Režim 
odvlhčovania: 
- normálny 
- nepretržitý 
- Funkcia  
   6. zmysel 
- Program 

Bielizeň 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objem nádrže 6,5 l 
Veľká úložná kapacita – menej časté vypúšťanie 
Nádrž má veľkú kapacitu 6,5 litra a je ľahko vyberateľná, takže vyprázdňovanie je jednoduchšie a menej časté. Okienko 
na sledovanie hladiny vody umožňuje jediným pohľadom skontrolovať nahromadenú vlhkosť, zatiaľ čo LED kontrolka 
naplnenia na displeji pripomína, kedy je potrebné vypustiť kondenzovanú vodu. 

plnivo R290, ekologicky šetrný 
prinášajúci vynikajúci výkon 
Vysoký výkon bez námahy, pričom šetrite čas ekologicky prijateľne. Odvlhčovací výkon 20 l za deň znižuje vlhkosť s 
maximálnou účinnosťou. Plnivo R290 bolo spoločnosťou Whirlpool zvolené s citom pre zodpovednosť za hospodárenie s 
energiou a s ohľadom na životné prostredie. Je to zemný plyn, ktorý zabezpečuje vynikajúci termodynamický výkon pri 
najmenšom možnom vplyve na atmosféru, a predovšetkým je bezpečný pre ozónovú vrstvu3. 
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