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Kraftfull, energisnål
effektiv avfuktare
tillverkad i Sverige!
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Wood’s är Sveriges i särklass mest köpta avfuktare och den har belönats
med Bäst i Test i oberoende tester! Tack vare sin driftsäkerhet och
överlägsna kapacitet så har mer än 500 000 hushåll hållit mögel och
fuktskador borta. Denna avfuktare har produktutvecklats ytterligare
och är del av det nya SW-programmet. Utvecklad och tillverkad i
Sverige med nytt intelligent avfrostningssystem, ger snabbare och
bättre avfrostning och energieffektivitet. Tillverkade av återvinningsbart stål från Sverige

SW59FM – den mest energieffektiva avfuktaren för källare,
torkrum, tvättstugor eller gemensamma poolrum.
SW59FM är en utveckling av Wood’s testvinnare ED50! Nu ännu bättre och även utrustad med energieffektiv rotationskompressor. Den är
speciellt utvecklad för att avfukta stora utrymmen och avger mer värme
än vad den drar ström! Använd SW59FM i din stora källare och du blir
snabbt av med dina fuktproblem samtidigt som maskinen torkar tvätten
och ger dig en signifikant värmepumpseffekt. SW har ett nytt intelligent
avfrostningsystem, i-EcoDefrost, utvecklat och tillverkat i Sverige, ger
snabbare och bättre avfrostning och funktion, maskinen blir ännu mer
effektiv, avfuktar snabbare och är mer energieffektivt. SW59FM har
god avfuktningskapacitet ända ner till +2°C. och upp till +35°C Wood’s
SW59FM håller effektivt stora utrymmen torra och är optimal för källare, torkrum eller gemensamma tvättstugor. Den är försedd med hjul
och handtag vilket gör den lätt att flytta.

Specifikation - SW59FM
Max. arbetsområde		
230 m²
Rek. arbetsområde
10-162 m²
Luftgenomströmning Steg 1
129 m³/h
Luftgenomströmning Steg 2
296 m³/h
Avfuktning vid 20ºC & 70% RF
25 liter
Avfuktning vid 30ºC & 80% RF
41 liter
Effekt vid 20ºC & 70% RF
500 W
Effekt vid 30ºC & 80% RF
690 W
Arbetsintervall temperatur
+2 till +35ºC
Tankvolym
		
11,4 liter
Fläktsteg
		
2
Mått LxBxH
495x345x527mm
Vikt
			
24 kg
Ljudnivå
		
ca 37-58 dB
Kylmedia
R290
Skyddsklass
		
IP21 (X1)
Streckkod
7332857500505

6 års garanti med filtersystem
SW har ett unikt filtersystem, SMF antimögelfilter tillverkat i Sverige.
Filtret fångar upp skadliga mögelsporer, damm och andra partiklar
som kan frigöras till exempel då du torkar tvätt. Dessutom skyddar filtret avfuktaren från damm och det är därför som Wood’s nu kan lämna
förlängd totalgaranti upp till 6 år på din avfuktare! Det enda du behöver göra är att registrera din avfuktare samt byta ut luftfiltret en gång
per år. Registrera din avfuktare på warranty-woods.com

Tillverkad i Sverige
Lokala leverantörer
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ECO-FRIENDLY

Optimal för stora källare, tvättstugor och torkrum.
Tar bort överflödig fukt och dålig lukt.
Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)!
Effektiv luftrening.
Integrerat SMF-filter
i-EcoDefrost, intelligent avfrostningsystem
Automatisk avfrostning och mögelskydd!
Återvinningsbara material
Miljövänligt kylmedia
Byt filter 1 gång/år och få förlängd garanti upp till 6 år.
30 dagars öppet köp.
Automatisk avfrostning och mögelskydd!

Åtevinningsbartoch miljövänligt stål
Driftsäkra
Lång livslängd
Låg energiförbrukning
Ny miljövänlig kylmedia
i-EcoDefrost,
intelligent avfrostningssystem

www.woods.se
*Tekniska förändringar och förbättringar kan förekomma. Alla värden är ungefärliga och kan variera beroende på yttre omständigheter som temperatur,
ventilation och luftfuktighet.

