
Osuszacz powietrza 20l / 24h Bimar
DEU322

o Sterowanie funkcjami przez Wi-Fi i panel sterowania;
o Sterowanie elektroniczne, wyświetlacz, świetlne kontrolki dla każdej funkcji;
o Poziomy wilgotności na wyświetlaczu LED: niebieski (<50%), zielony (50-70%), czerwony 

(>70%);
o Przełącznik gotowości  0 / I;
o Tryb: 

• Air Clean – Praca w sposób ciągły, powietrze zostaje oczyszczone dzięki wbudowanemu 
filtrowi. Ta funkcja umożliwia ustawienie prędkości wentylatora oraz timera.

• Standardowe tryby: Normal (Możliwe jest wybranie: timera, przedziału wilgotności 
poziomu pracy wentylatora za pomocą przycisków.) / Ciągły (Urządzenie działa przy 
minimalnej mocy wentylatora. Timer można wybrać, ale nie można wybrać przedziału 
wilgotności.)/ Turbo (Urządzenie pracuje w sposób ciągły z maksymalną mocą 
wentylatora. Timer można wybrać, ale nie można wybrać przedziału wilgotności.) / 
Suszenie prania (Osuszacz pracuje z maksymalną prędkością, poziom wilgotności jest 
ustawiany automatycznie na podstawie wilgotności otoczenia.);

o Zakres ustawienia poziomu wilgotności 30-80%, co 5%;
o 1-24 godzinny czas opóźnienia rozpoczęcia i czas użycia; aplikacja programuje codzienny

i tygodniowy harmonogram pracy urządzenia;
o Przycisk tryb nocny wyłącza diody LED na panelu sterowania

(poza kontrolkami: WiFi oraz „pełen zbiornik”);
o Sprężarka z czynnikiem chłodniczym R290 „F-gas free”;
o Zbiornik wody 5,5l;
o Wyłącznik bezpieczeństwa „Pełny zbiornik”;
o Kółka ułatwiające przesuwanie osuszacza;
o Automatyczne rozmrażanie;
o Obudowa z tworzywa sztucznego z wygodnym uchwytem;
o Zmywalny filtr wstępny;
o Zawór i rura do ciągłego odprowadzania wody;
o Blokada panelu sterującego;
o Kompatybilny z asystentami głosowymi Amazon Alexa

i Google Assistant oraz obsługuje IFTTT
o Współpracuje z domowymi sieciami WiFi 2,4 GHz;
o Aplikacja na Androida i iOS.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Waga netto (kg): 14,5

Waga brutto (kg): 15,5
Wymiary produktu w (mm): 340x550x210

EAN 8016117021717
SKU DEU322

Model FDD20-5162BWR5
Wydajność osuszania: 20l/24h (30°C 80% RH) 

Zasilanie: 220-240 ~ 50 Hz
Pobór prądu: 420W

Klasa wodoszczelności IP20
Zakres temperatury: 5°C - 32°C 

DANE LOGISTYCZNE
Ilość sztuk na warstwie: 8
Ilość sztuk na palecie: 32

Rozmiar pojedynczego opakowania (mm): 
365x655x252 


