
Desumidificador
MEACO 12L-AH

"Funciona melhor em 
apartamentos ou casas até 3 
quartos, para remover o excesso 
de humidade do ar e evitar a 
condensação, mofo e questões 
de humidade."



MEACO 12L-AH DESUMIDIFICADOR 

O Meaco 12L-AH é um desumidificador com compressor, de 12 litros, modelo 
de 2016, que oferece uma escolha elegante para aqueles que precisam 
de um desumidificador e apreciam um bom design. Destaca-se 
dos outros desumidificadores graças ao seu design "cubo" com entrada 
de ar circular e grande painel de controlo com dígitos que 
mudam de cor. Visualmente, o 12L-AH Meaco pode ser diferente, mas 
internamente ele tem os mesmos componentes de qualidade sobre a qual 
construímos a nossa reputação de desumidificadores, sólidos e confiáveis. 
Vai conseguir lidar com o mofo, a condensação e humidade em 
apartamentos ou casas com até 3 quartos.

POUPANÇA NO FUNCIONAMENTO 
O consumo de energia é de apenas 183 watts a 20ºC e 60% rh, 
o que seria típico nas condições de uma casa britânica. Transpondo esta 
realidade para Portugal, o consumo de energia é comprovadamente baixo.

Tem um grande visor digital com dígitos que mudam de cor (dependendo de 
quão húmido o ar é) para mostrar as leituras do ambiente atual e a humidade 
relativa alvo, de 1 - 24 horas, entrada de ar circular e filtros de pó e carvão.

Quando a humidade relativa do ar em sua casa está abaixo do nível do 
ambiente propício para crescimento de fungos, o 12L-AH Meaco irá exibir as 
leituras em azul. Fora dessa zona de conforto, as leituras são exibidas em 
vermelho ou verde, para avisá-lo de que a sua casa está muito húmida ou 
seca. 

A entrada de ar dupla tem um filtro de pó e carvão, removendo tanto as 
partículas de poeira como os maus odores do ar.

VISOR GRANDE COM MUDANÇA DE CORES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade de secagem 26.7°C - 60%rh 6 litros 
(Litros/24 Horas) 

30.0ºC - 80%rh 12 litros 

20.0ºC - 60%rh 183 watts Consumo de 
energia (Watts) 26.7°C - 60%rh 190 watts 

30.0ºC - 80%rh 235 watts 

Caudal de ar (m'/hr) 120 

Auto reinício Yes 

Ruído (dB) �45 

Tanque 1.7 litros 

Temporizador 1-24 horas (função off timer) 

Rodas Sim

Intervalo de Temperatura +5ºC/+38ºC 

30% - 95%rh 

Rl34a/100g 

220-240V /50Hz 

Intervalo de Humidade Relativa

Refrigerante

Voltagem

Dimensões (mm - L x P x A) 255 X 245 X 495 

Dimensões da Caixa (mm - L x P x A) 306 X 288 X 528 

Peso Líquido/Bruto (Kgs) 10.5/11 Kgs 

APLICAÇÕES

Evitar a condensação Evitar fungos e bolores

Evitar Humidade Ajudar na secagem de roupa 

Ideal para Casa de Banho Ideal para Cozinha

Para apartamentos ou 
casas até 3 quartos

Baixo custos e poupança energética



video 7"video 2"

Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 21 925 00 28 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro  Empresaria Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Sintra 
www.megaclima.pt

Tel:219 253 300 
        geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 

https://youtu.be/pi0CnVxFFyg
https://youtu.be/4v8pD_xwqp0
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