
Nieuwe luchtontvochtiger: buiten ontvochtigen zorgt hij voor het sneller 

drogen van de was en zuivere lucht dankzij de stoffilter 

Geschikt voor ruimtes tot 90 m³ 

Ontvochtiging tot max. 25 liter per 24 uur* 

 Ingebouwde hygrostaat 

Wasdroogfunctie  

Lucht filtratie: zowel in ontvochtiging functie als in de ventilator enkel functie 

filtert de DDSX 220 de lucht dankzij het dubbel filtratie systeem dat het 

verspreiden van stof en bacteria tegengaat. 

Stoffilter en Bio-Silver Technology Air-Flow 

Elektronische antivorst thermostaat: een veiligheidsvoorziening waardoor het 

ook mogelijk wordt om op lage temperaturen te ontvochtigen (tot 2°C) 

Dubbel afvoersysteem: het vocht kan opgevangen worden in het 

waterreservoir of continu afgevoerd worden via een bijgeleverde afvoerslang 

Tank control systeem: een controlelampje geeft aan wanneer het 

waterreservoir vol, verkeerd of niet geplaatst is 

Handvat geïntegreerd in het design van het apparaat  

3 ventilatiesnelheden + AUTOFAN 

Ecologisch koelgas R290 

Geluidsniveau: 44 dB(A) stil 

Ventilatiekoepel 

 

 

DE’LONGHI LUCHTBEHANDELING 

DDSX225 

LOGISTIEKE GEGEVENS 

EAN-CODE: 8004399481114 

SAP-CODE: 0148525201 

EV: 1  

ST/PALLET: 24 

TECHNISCHE GEGEVENS   

Afmetingen (lxbxh) mm 383x255x600 

Gewicht Kg 13,2 

Inhoud waterreservoir L 5 

Ontvochtigingscapaciteit l/24h 20 

Geschikt voor ruimtes tot m3 90 

Vermogen W 446 

Werkingstemperatuur ˚C 2-30 

Voltage-Frequentie V~Hz 230~50 

Geluidsniveau dB(A) 44 

LUCHTONTVOCHTIGER 
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DUBBELE FILTRATIE 475x ECO-VRIENDELIJKER** WASDROOG-FUNCTIE AFVOERSYSTEEM 

De lucht kwaliteit wordt verbeterd 

door het dubbel filtratie systeem: een 

stof filter en een verwijderbare anti-

allergene filter 

Gekoeld R290 gas is tot 475 

keer beter voor de ecologie dan 

traditionele gassen**. 

Wasdroogfunctie om uw 

kleding snel te drogen 

Voor het verwijderen van 

vocht zonder de nood om het 

reservoir te legen.  

* bij 30°C/80% R.V. 

**475keren in vergelijking  

met de impact van Global  

Warming van R410 - F-Gas  

Reg. 517/2014. 



DE’LONGHI LUCHTBEHANDELING 
 DDSX225 

LOGISTIEKE INFORMATIE   

REFERENTIE 

EAN 8004399481114 

SAP 0148525201 

  

VERPAKKING 

Afmetingen (lxbxh) (mm)  415x290x645 

Bruto gewicht (Kg) 14,400 

Netto gewicht (Kg) 13,200 

    

OMDOOS   

Afmetingen (lxbxh) (mm) 415x290x645  

Bruto gewicht (Kg)  14,400 

EAN - 

    

AANTALLEN   

Per omdoos  1 

Per pallet 24 
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LUCHTONTVOCHTIGER 


