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Stop vlhkosti 
Nadměrná vlhkost v domácnostech snižuje nejen kvalitu bydlení, 
ale má neblahý vliv i na vaše zdraví. Vyšší vlhkost je ideálním 
prostředím pro rozvoj plísní, které mohou způsobit zdravotní 
komplikace. Odvlhčovač vzduchu OV1100 je ideální pro použití 
v koupelně a v místnostech do velikosti 15 m2. Během jednoho dne 
dokáže zkondenzovat až 300 ml vody. Po naplnění 600 ml 
zásobníku na vodu se rozbliká oranžová kontrolka a přístroj se 
automaticky vypne. Odvlhčovač OV1100 můžete využít také jako 
pomocníka při sušení vypraného prádla. 

 
 
LED podsvícení 
Odvlhčovač se ovládá pomocí jednoho tlačítka na dotykovém panelu. Je 
vybaven úspornou LED diodou, která ho během provozu jemně zeleně 
podsvítí. Pokud nechcete, aby vás světlo jakkoli rušilo, můžete ho během 
provozu kdykoliv vypnout. 
 
 

 
 
Moderní design a tichý provoz 
Odvlhčovač vzduchu OV1100 vyniká atraktivním designem, takže perfektně 
zapadne do každé moderní domácnosti. Díky svému kompaktnímu tvaru 
nenaruší vzhled místnosti a dokonale splyne s prostředím. Velkou předností 
tohoto modelu je velmi tichý provoz, který nepřekročí hodnotu 35 dB. Můžete ho 
tedy používat, aniž by vás svým provozem jakkoli rušil. S příkonem pouhých 23 
W je současně také velmi úsporný na spotřebu energie. 
 
 
 
 

 
 
 



 
Rodina Perfect Air 
Zvlhčovače, odvlhčovače, čističky… Čistý a svěží vzduch pro váš 
domov i vaši mysl. Podívejte se na naši speciální stránku 
věnovanou řadě Perfect Air a zjistěte, co vše způsobuje špatný 
vzduch v domácnosti. Stačí kliknou na obrázek vedle. 
 
 
 
Technické parametry: 
Atraktivní design vhodný do moderních prostor 
Dotykové ovládání 
Vhodné do místnosti velikosti až 15 m2 
Max. odvlhčovací výkon: 300 ml/den (30 °C/80% RH) 
Objem nádoby na vodu: 600 ml 
Automatická vypnutí při plnosti nádoby včetně signalizace 
Režim sušení prádla 
Hlučnost: 35 dB 
Barva: bílá/stříbrná 
Příkon: 23 W 
Rozměry: 146 x 146 x 226 mm 
 
Příslušenství: 
Adaptér – délka kabelu 1,5 m 

 


