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Mycket kraftfull och lättskött!
Skyddar butiksinventarier och lagervaror!
Skyddar dig mot förkylningar och torr hud!
Skyddar möbler, textilier, mattor och inredning!
Fuktar stora utrymmen utan störande buller!
Energisnål!
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Fördelar PCMH45

Monstret	som	avger	2l	
vatten	per	timma!

Luftfuktare	PCMH45

PCMH45 är en luftfuktare med otrolig kapacitet, men som 
ändå är snygg att ställa in på kontoret eller i butiken och 
som samtidigt är behändig att sköta. Den används bland an-
nat i musikbutiker, i mindre tryckerier eller av alla som vill 
skydda möbler och interiör mot de skador som kan upp-
stå av för torr luft. PCMH45 avger ca 45 liter fukt per dygn 
vilket gör att den kan användas i utrymmen upp till 250m² 
eller 1000m3. Den tydliga panelen gör den mycket enkel att 
programmera och sköta. 

PCMH45 stänger av sig automatiskt när önskad fuktighets-
nivå är uppnådd eller när vattenbehållaren är tom.  Trots 
att PCMH45 är så kraftfull så är den också väldigt tyst. I 
den nya uppdaterade modellen finns också möjligheten att 
ansluta slang för direkt påfyllning. PCMH45 är även utrustad 
med en timer, du ställer enkelt in när maskinen ska starta 
och stanna. PCMH45 har ett mycket smart integrerat filter 
som är lätt att rengöra.  Detta är en perfekt luftfuktare för 
större lägenheter, kontor, butiker eller konferensrum! 

HACE PCMH45 - för stora kontor, butiker, bibliotek, 
konferensrum och tryckerier.
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PCMH45 är en luftfuktare med otrolig kapacitet, men 
som ändå är snygg att ställa in på kontoret eller i buti-
ken och som samtidigt är behändig att sköta. PCMH45 
är så kraftfull att den klarar av utrymmen upp till 
250m2, samtidigt som den har en tyst gång. Trots sin 
stora kapacitet väger PCMH45 endast 5 kg och är lätt att 
flytta dit den behövs med de robusta hjulen.

Befuktningstyp:                      Kallfuktare
Max arbetsområde:         250m²/1000m3

Effekt:                                                  70W
Nettovikt:                                             5kg
Kapacitet:                                  45 l/dygn
Tankvolym:                                    30 liter
Ljudnivå (2 steg):                             30dB
Mått (HxBxD) i cm:                75x74,5x44

Tekniska data:


