
DEZUMIDIFICATOR DE AER 
CASNIC 

RHEMUS RT 25 
 
 
 
Dezumidificatorul Casnic RHEMUS 
RT 25 are o capacitate de 
dezumidificare impresionantă și 
este aparatura perfectă pentru 
lupta împotriva umidității excesive 
în casă. Rhemus RT 25 reduce 
umiditatea ușor, rapid și silențios 
și asigură un aer optim și 
reconfortant.  
 
Acest aparat vă va ajuta să eliminați problemele cauzate de umiditate, ca 
pereții uzi, mucegaiul, igrasia sau mirosurile provocate de umiditatea 
excesivă. Cu modul automat veți asigura climatul optim în casa 
dumneavoastră – constant și discret. Unitatea de control se operează 
extrem de ușor. Unitatea distribuie egal aerul cu ajutorul funcției de baleiere 
(SWING). 
 

 

 

Caracteristici 
 

CAPACITATE DE 
DEZUMIDIFICARE 

20 L / 24 H 
 

NIVEL DE ZGOMOT 
39-48 DB(A) 

 

TENSIUNE 
220-240V /50-60 HZ 

 

VITEZE 
2 TREPTE 

 

GREUTATE 
14,5 KG 

 

CONSUM 
420 W 

 

CAPACITATE REZERVOR 
5 L 

 

DIMENSIUNI 
240 X 343 X 512 MM 

 

VOLUM DE AER CIRCULAT 
183 MCH

 



DEZUMIDIFICARE CASNICĂ 
RHEMUS RT 25 

Ideal pentru băi, subsoluri, sufragerii și camere slab ventilate de până la 50 m². 
Dezumidificatorul de aer casnic Rhemus RT 25 este de asemenea ideal pentru 

uscarea rufelor în uscătorii, acesta fiind prevăzut cu un mod dedicat pentru uscarea 
rufelor. Cu acest aparat veți preveni mucegaiul, igrasia și bolile respiratorii pe care 

acestea le provoacă. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCŢIONARE AUTOMATĂ 
Climat optim automat 
Dezumidificatorul de aer casnic Rhemus RT 25 este prevăzut cu mod automat de 
funcţionare cu ajutorul căruia va asigura climatul optim în casa dumneavoastră - 
constant și discret. Unitatea de control se operează extrem de ușor. Unitatea distribuie 
egal aerul cu ajutorul funcției de baleiere (SWING). 
 
 
FĂRĂ GRIJI 
Temporizator şi închidere automată 
Dezumidificatorul de aer casnic Rhemus RT 25 operează automat după umiditatea 
setată de dumneavoatră. Temporizatorul  și închiderea  automată înseamnă că acum 
puteţi să eliminați problemele cauzate de umiditate, ca pereții uzi, mucegaiul, igrasia 
sau mirosurile provocate de umiditatea excesivă în condiţii de siguranţă şi fără griji. 



 
 
EVACUARE AUTOMATĂ 
Conexiune la reţeaua de apă 
Dezumidificatorul de aer casnic Rhemus RT 25 vă oferă posibilitatea conectării la 
scurgere prin furtun de evacuare. În acest fel, nu mai trebuie să vă ocupaţi 
dumneavoastră de golirea rezervorului de apă. Funcţionare fără grijă! 
 

 
IGIENĂ DE TOP 
Program de ionizare şi funcţie anti-mucegai 
Dezumidificatorul de aer casnic Rhemus RT 25 are două funcţii care de regulă sunt 
întâlnite doar la produsele premium: programul de ionizare cu ioni pozitivi (plasmă) 
şi funcţie anti-mucegai. Programul de ionizare cu ioni pozitivi şi programul anti-
mucehai vor contribui la combaterea microorganismelor dăunătoare din aerul 
locuinţei dumneavoastră. 
 

 


