
Teknisk data  MRD20GW
Wood’s MRD20GW
MRD20GW är en mycket smidig, effektiv och lättskött avfuk-
tare som tar bort upp till 20 liter vatten per dag. MRD20 är 
väldigt lätt att använda och har mycket hög kapacitet, även då 
temperaturen sjunker ner till +5˚C. Wood’s MRD20GW bev-
isar att effektiv och intelligent avfuktning inte behöver vara 
krånglig. Wood’s MRD20GW är en kraftfull, lättanvänd och 
smidig avfuktare med många funktioner och fördelar:

• WiFi/Smart Home styrning
• En tydlig display visar aktuell fuktighetsnivå.
•  Automatisk omstart efter strömavbrott.
•  Oscillerande luftutblås fönar tvätten torr.
•  Slanganslutning för kontinuerlig vattenavledning.
•  Automatisk avfrostning.
•  Effektivt luftfilter.
•  “Laundry mode” för snabbare torkning av tvätt!
•  Automatisk avstängning vid +5˚C förhindrar igenfrostning.
        (Automatisk start när temperaturen stiger igen ger ett effektivt
         skydd mot mögel som inte växer under +7oC°.)
• Kraftfull, energisnål och tystgående!
• Tar bort överflödig fukt och dålig lukt.
• Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)!
• Automatisk avfrostning och mögelskydd!
• IP-klassad för tuffa miljöer
• Slanganslutning för direkt dränering
• Lätt att flytta och installera
• Upp till 3 års garanti *registrera din maskin på woods.se

Wood’s Connect Smart App
Styr produkten med Woods Connect.
Wood’s Connect ger dig full kontroll över den smarta produkten. Wood’s 
Connect styr varje smart produkt individuellt. Det spelar ingen roll var du 
befinner dig, om du har en internetanslutning kan du styra alla Wood’s Con-
nect produkter. Du hittar appen via Google Play och App store.

Avfuktare MRD20GW

För badrum, torkrum
och tvättstugor!

Wood’s MRD20GW är en kraftfull, allroundavfuktare 
som passar de flesta miljöer. MRD20GW är lätt
att flytta dit den behövs för tillfället. MRD20GW blås-
er ut torr luft på ovansidan vilket gör den ideal för 
tvättstugor och torkrum. Med MRD20GW behöver du 
inte bekymra digöver underhåll eller avfrostning. Ställ 
bara in önskad fuktnivå och avfuktaren kommer att 
sköta sig själv.Detta är en mycket kraftull avfuktare 
med många funktioner och fördelar!

Max. arbetsområde  70m²
Rek. arbetsområde  2-60m²
Luftgenomströmning Steg 1  130 m³/h
Luftgenomströmning Steg  2 175 m³/h
Avfuktning vid 20ºC & 70% RF  10 liter
Avfuktning vid 30ºC & 80% RF  20 liter
Effekt vid 20ºC & 70% RF  225 W
Effekt vid 30ºC & 80% RF  280 W
Tankvolym  3,8 liter
Fläktsteg  3
Luftfilter  Tvättbart
Mått LxBxH  355x252x567 mm
Vikt  15,5 kg
Ljudnivå  ≤ 48 dB
Kylmedia  R290
Skyddsklass  IPX4
EAN  7332857501922 
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