
“CONSEGUIR UM
DESUMIDIFICADOR, UM 
EQUIPAMENTO QUE LIMPA 
O AR E TORNA A SUA CASA 
MAIS SAUDÁVEL, 
ENQUANTO PROTEGE O 
FUTURO DO ELEFANTE 
AFRICANO”

MEACO MEG-DD8L ZAMBEZI

Desumidificador
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Meaco é uma marca britânica especialista em desumidificadores, desde 
1991, ano em que a empresa começou. Esta experiência foi validada em 
2014 com dois prémios "Melhor Compra", para além de outros que os 
desumidificadores Meaco ganharam ao longo dos anos. Com o 
Meaco MEG-DD8L Zambezi, quisemos incorporar todas as características 
que os clientes solicitaram ao longo dos anos, criando um equipamento 
muito interessante, cheio de potencialidades. Por cada Zambezi vendido 
são doadas £2 para ajudar a Fundação David Shepherd Wildlife, na 
preservação dos elefantes e do seu habitat. Este envolvimento 
deixa-nos muito orgulhosos e  agradecemos ao aclamado artista da 
vida selvagem Jonathan Truss pelos seus desenhos do feliz e triste 
Zambezi que pode ver no painel de controlo. Ao comprar este 
desumidificador, não está apenas a adquirir o mais avançado 
equipamento que já produzimos... Está a ser solidário para com a causa da 
Fundação DavidShepherd Wildlife e o orfanato de elefantes na Zâmbia.

Chris Michael – Fundador Meaco (U.K.) Limited 



O Meaco MEG-DD8L Zambezi é o desumidificador mais 
importante que nós criámos e lançámos no mercado. 
Não é só o Desumidificador doméstico mais avançado na 
sua categoria, como é um verdadeiro reflexo das 
necessidades e pedidos dos nossos clientes, depois de 
muitos anos a prestar atenção ao seu feedback. A 
corroborar tudo isto, é um orgulho contribuir para uma 
causa de solidariedade como a preservação dos 
elefantes na Zâmbia.

Zambezi é o modelo mais recente na gama de 
Desumidificadores Dessecantes Meaco. O modelo MEG-
DD8L detém os prémios de "Melhor Compra" em 2014 e 
2015, bem como outros por toda a Europa. O Zambezi 
foi inspirado nas "best pratices" dos seus parceiros e cria, 
agora, uma nova referência para os desumidificadores 
domésticos. Tem seis características únicas, nunca 
vistas num desumidificador doméstico:

Fluxo de ar 
multidirecional

Com Pega

Lógica de controlo Meaco 
para uma eficiência superior

Visor Digital 
Multifunções

Tanque resistente 
antissalpicos

PROVAVELMENTE O MELHOR DESUMIDIFICADOR 
DESSECANTE DO MUNDO

ionizador antibacteriano e antivírus 

Temporizador

Controlo baixa energia (secagem de roupa)

Indicação para regulação do nível de humidade 

Bloqueio para crianças

Controlo tecnologia Meaco 20+ 

2 anos 
de 

garantia



1ª NA SUA CATEGORIA DE TER UM IONIZADOR ESTERILIZADOR CLINICAMENTE COMPROVADO

Neutraliza o bolor, poeira, ácaros, vírus, bactérias e odores

Outros desumidificadores têm ionizadores, mas nenhum 
deles tem um ionizador como o Zambezi! Os ionizadores em 
desumidificadores têm um alcance efetivo de cerca de um 
metro e só lidam com o pó. O Zambezi usa a tecnologia 
Sterlising Ioniser+, clinicamente comprovada, para destruir 
vírus, bactérias, bolor, odores e germes num alcance de 
10m.

O ionizador de alta tensão de grande qualidade emite uma 
combinação de iões de hidrogénio e oxigénio, para ajudar a 
criar um ambiente mais limpo, saudável e seguro para sua 
família. Nenhum outro desumidificador doméstico, nesta 
categoria, possui a funcionalidade de limpeza de ar do 
MEG-DD8L Zambezi.

SISTEMA DE POUPANÇA DE ENERGIA NA FUNÇÃO LAUNDRY+ - O PRIMEIRO NA SUA CATEGORIA

Uma das principais causas de condensação e mofo, no 
inverno, na sua casa é a secagem de roupas em radiadores ou 
num estendal interior. À medida que a roupa seca, a humidade 
é libertada para o ar e o ar fica húmido, mais frio, formando-se 
condensação nas janelas, à medida que os bolores crescem 
mais rapidamente.

Todos os desumidificadores podem ajudar a secar a roupa, 
mas uns fazem-no muito melhor do que outros! Todos 
sabemos que a melhor maneira de secar roupa no estendal é 
num dia quente de verão, seco e ventoso. Portanto, não é uma 
grande surpresa saber que a melhor maneira de secar roupa 
em ambientes fechados é recriando essas mesmas condições.

Os desumidificadores criam o ar seco e o ventilador cria o vento, 
mas esse vento tem de atingir a roupa de forma eficaz e rápida. 
É aqui onde a grelha rotativa faz a diferença, conduzindo o ar 
seco através das roupas, para cima e para baixo, repetidamente 
- e até pode direcionar o ar para a esquerda ou para a direita se
tiver roupas mais pesadas que precisam de tempo de secagem
extra.

Habitualmente, quando quer secar roupa com este tipo de 
equipamento, fá-lo numa pequena sala com o desumidificador 
ao lado dela, não é? O uso de uma sala pequena permite que o 
desumidificador aqueça o ar mais rapidamente e obtenha a 
baixa humidade relativa de que precisa para secar a roupa. É aí 
que o Zambezi é diferente, enquanto os outros 
desumidificadores funcionam, independentemente das 
condições da sala, o Zambezi sentirá que o ar está seco o 
suficiente para secar as roupas e reduzirá o seu consumo de 
energia para que o menor possível. Se possível, ele irá mudar 
para o modo de ventilador apenas e voltará a ativar seu 
ciclo de desumidificação se a humidade relativa voltar a subir.

Assim, o Zambezi pode secar a sua roupa ao mesmo tempo ou 
mais rapidamente do que outros desumidificadores dessecantes 
e, no entanto, despender até 600 watts menos. 

A combinação da função laundry+, o fluxo de ar de alta 
frequência e a grelha giratória fazem do Zambezi uma 
alternativa viável para uma máquina de secar roupa e a escolha 
certa para desumidificação.

Poeiras Ácaros Vírus Bolor Bactérias Odores
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Nível sonoro noturno - ideal 
para os que têm o sono leve

1ª NA SUA CATEGORIA A TER UM TEMPORIZADOR DE FUNCIONAMENTO ON/OFF DIÁRIO
Um pedido comum dos clientes é: "posso usá-lo com 
um temporizador para funcionar fora das horas de pico 
da eletricidade?" O problema com o uso de um temporizador 
num desumidificador é que, em muitos casos, é uma boa 
maneira de reduzir sua vida útil. Sujeitá-lo a vários cortes 
de energia, regularmente, contribui para o seu desgaste.

O Zambezi lida com este problema ao ter um relógio 
incorporado que permite definir uma hora para o ligar e 
desligar, todos os dias. Como todos os bons elefantes, 
Zambezi vai lembrar-se dessas horas e inicia e para o 
funcionamento, sem ter de se preocupar. Então, se quiser que 
seu desumidificador funcione entre as 11 da noite e as 6 
da manhã, pode fazê-lo tranquilamente, sem correr o risco 
de estar a exigir demais do seu desumidificador.

Outra grande vantagem da função do temporizador Zambezi 
é que é um dos poucos desumidificadores do mundo a ter um 
temporizador on/off. Isso é muito útil, porque se tiver 
dificuldade em adormecer, pode configurar o Zambezi para 
ligar depois de um par de horas, dando-lhe muito tempo para 
adormecer primeiro. 

O Zambezi é o primeiro desumidificador doméstico na sua 
categoria a oferecer esta funcionalidade Timer+. 

PRIMEIRO DA SUA CATEGORIA A TER CONTROLO 20+ DA MEACO
Para manter os custos de funcionamento baixos, os que 
possuem desumidificadores tendem a colocar os mesmos num 
nível baixo, numa única velocidade de ventilador e a 60% de 
Hr, especialmente quando estes usam o equipamento 
sem estarem presentes, por exemplo num barco, numa 
caravana, numa garagem ou numa casa de férias.

Com o Zambezi, pode ajustar o desumidificador com a 
mangueira para drenar a água para fora, ajustar a humidade 
relativa para o pretendido e, em seguida, ir embora e deixar o 
desumidificador para seguir o funcionamento com segurança. 
Mas e se selecionou a velocidade da ventoinha errada e a 
humidade relativa começa a aumentar e está a quilómetros de 
distância, sem saber se as coisas estão a correr bem? 

Não há problema com o Zambezi. Se a humidade relativa 
aumentar 20% acima do seu ponto de ajuste, então o Zambezi 
aumentará sua velocidade de ventilador e trabalhará com mais 
força até que ele volte a controlar a humidade relativa e depois 
volte para a configuração preferida.

Outra característica excelente do Zambezi é o efeito da 
memória. Se houver um corte de energia, o Zambezi não 
esquecerá suas configurações (o elefante nunca faz!). E 
quando a energia voltar, o Zambezi começará a funcionar, com 
as configurações como o deixou. 

Controlo perfeito, como por magia com Meaco 20+.

O Zambezi pode ser 
usado em casa, bem como 
em caravanas, barcos, 
garagens e estufas.



• Bloqueio para crianças

• Super condensador para aumentar a
desumidificação

• Filtro de ar antibacteriano

• Revestimento antibolor do tanque

• Sistema antibloqueio patenteado

• Sistema de segurança único

Saída de Ar Multidirecional Visor Digital LCD Tanque resistente a bolores e 
antissalpicos
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1ª NA SUA CATEGORIA A TER UM VISOR DIGITAL E HIGRÓSTATO REGULÁVEL
Uma das frustrações com os desumidificadores é a falta 
de controlo que o usuário pode ter sobre eles. O Zambezi, 
com seu LCD, dá acesso a todas as configurações 
e opções. Na visor do Zambezi, pode ver a humidade 
relativa e temperatura atual, definir a humidade relativa 
entre 40 e 70% de rh, regular o temporizador, para ligar 
e desligar (Timer +), escolher uma das três velocidades da 

ventoinha, configurar o ângulo exato para a grelha rotativa, 
usar o modo de Laundry + ou o sistema de ionizador com 
esterilização e regular a hora. A tudo isto e além dos 
exclusivos desenhos felizes e tristes de Zambezi, há o apoio a 
uma causa de solidariedade para a preservação dos elefantes 
na Zâmbia. Nenhum outro desumidificador no mundo oferece 
tudo isto!

LÓGICA INTELIGENTE DE CONTROLO MEACO
Todos queremos que nossos desumidificadores reduzam a 
humidade relativa em nossas casas a um nível que seja 
confortável para nós, mas precisamos de um equilíbrio 
entre o controlo preciso de humidade relativa e a economia 
de energia. O Zambezi faz isso com a exibição digital, 
permitindo que seja preciso quanto à humidade relativa que 
selecionar. 

Uma vez atingido o pretendido, Zambezi vai "dormir" por 30 
minutos e "acordará" por alguns minutos para verificar o ar para 
ver se a humidade relativa mudou. Se as coisas estiverem 
estáveis, ele "dormirá" mais 30 minutos. Se a humidade relativa 
aumentar, então o Zambezi começará a funcionar de novo.
O equilíbrio perfeito entre controlo de humidade exato e 
economia de energia.

O PRIMEIRO NA SUA CATEGORIA A TER A TECNOLOGIA TURN ME ON
visor para chamar a sua atenção. Assim, pode voltar a ligar o 
desumidificador, para manter a humidade relativa sob controlo. 

Zambezi - sempre a cuidar da sua casa, com a tecnologia 
exclusiva Turn Me On, mesmo depois de o ter desligado!

O nível de humidade relativa é muito difícil de medir. Não 
consegue sentir bem a humidade, a menos que chegue aos 
extremos do intervalo de medição- mas o Zambezi pode! 
Então, se desligou o seu desumidificador e realmente 
não deveria, o desumidificador Zambezi dispara um indicador no 

OUTRAS CARASCTERÍSTICAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo 
Extração
Ventilador 1
Ventilador 2 
Ventilador 3
Extração
Ventilador 1
Ventilador 2 
Ventilador 3 
Funcionamento· 351 W 
Funcionamento · 656W 
Nível de Ruído
Consumo de Energia
Espaços
Caudal de ar
Modo Lavandaria
Temporizador
Visor Digital

Saída de Ar Direcional

Ionizador

Meaco MEG-DD8 L ZAmbezi Desumidificador Dessecante
a 20ºC e 60%rh 
3.9 litros/dia 
8.0 litros/dia 
8.3 litros/dia 
a 100C e 60%rh 
3.9 litros/dia 
6.6   litros/dia 
7.5 litros/dia  
5.32 p/hora baseado em 15.2p/kWh 
10.03 p/hora baseado em 15.2p/kWh 
41/45/50 dBA a um metro 
45/350/660 watts 
Adequado para apartamentos e casas até 5 quartos
85/105/150m3/h(3 ventiladores) 
Sim com  Laundry+ 
On/Off ond função Timer+ 
Sim
Sim (40-70%rh em etapas de 5%rh) 
Sim mais defletores esquerdo e direito 
Antibacteriano
Sim, Ionizador de esterilização 

Sim 

Sim 
Capacidade do Tanque - 3 litros com revestimento antibolor 
Limites de funcionamento - 1- 37ºC
Drenagem contínua - Sim (mangueira não incluída) 
Limite de ionização - 6x105m3 

Voltagem 
351 watts 
656 watts 
661 watts 
Voltagem
351 watts 
656 watts 
663 watts 

Limites de ozono - 0 - 0.5 ppm

. 
Fusível 250V/10A.
Potência elétrica - 20/240v /50 Hz
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- Filtro

- Higróstato

- Bloqueio ara crianças

- Auto reinício

Peso Líquido
Peso Bruto

Dimensões (AxLXP)



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
www.megaclima.pt
www.megaclima.pt
mailto:lisboa@megaclima.pt
mailto:queluz@megaclima.pt
mailto:geral@megaclima.pt
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