
 

Arctus Nordic  

Arida SuperMist 125 Luftfuktare 

Högeffektiv luftfuktare med dubbla vridbara munstycken som avger finfördelad fukt i rummet.  

 Ultraljudsluftfuktare 

 SuperMist-teknik som sprider ut en extra finfördelad dimma 

 Dubbelt vridbara munstycken sprider fukten väl i rummet 

 Lämplig för 125 m³, motsvarande ca 50 m² 

 Justerbar mängd fuktighet 

 Välj mellan varm eller kall fuktighet 

 Tyst drift, ca 30 dB(A) 

Arctus Nordic modell Arida SuperMist 125 är en luftfuktare med följande prestanda. 

SuperMist: 

Arctus Nordic SuperMist 125 är en luftfuktare med en speciell ultraljudsteknik som heter SuperMist. 

Det betyder att vattenpartiklarna som blåses ut i luften är extremt små. Fördelen med detta är att 

vattenpartiklarna enklare absorberas i luften och sprids snabbare i rummet. En annan fördel är att 

tekniken minimerar risken att vatten hamnar på golvet runt luftfuktaren. Du bör fortfarande vara 

försiktig om du har den står direkt på ett parkettgolv, men faran är avsevärt mindre med SuperMist 

125 jämfört med andra luftfuktare. 

Dubbelmunstycke: 

Förutom att göra en mycket finfördelad dimma, har Arctus Nordic SuperMist 125 också ett 

dubbelmunstycke där fukten blåses ut. Detta gör att du kan distribuera fukten bättre i rummet. Du 

kan skicka fukten till höger och vänster eller framåt och bakåt. Välj själv. Du kan också skicka allt i 

samma riktning om du vill. 

 

 



Varm och kall dimma: 

Välj även om du vill ha varm eller kall blåsande fukt. Vi rekommenderar att du använder het ånga 

eftersom den lättare tas upp i luften. Fuktigheten är något uppvärmd, men inte så varm att du 

bränner dig. 

Avhärdare: 

Arctus Nordic SuperMist 125 kommer med ett kalkfilter som även tar bort eventuella föroreningar i 

vattnet. Kalkfiltret måste bytas regelbundet och bytesintervallen beror på hur hårt vatten du har där 

du bor.  

Stor kapacitet: 

Arctus Nordic SuperMist 125 är lämplig för ca 125 m³ luft. Med normal takhöjd motsvarar detta ett 

område på cirka 50 m². Observera att detta endast är en rekommendation och helt beroende på hur 

dina rum ventileras och vilken luftfuktighet du har utomhus.  

Tyst: 

SuperMist-tekniken gör att luftfuktaren är väldigt tystgående, med endast 30 dB(A) ljudnivå. Den kan 

därför med fördel placeras i sovrummet, där kanske behovet är störst! I kontorsmiljö kan den 

placeras i stort sett på valfri plats. 

Färger och Utseende: 

Arctus Nordic Supermist 125 levereras i en blank svart finish och är väldigt elegant, vilket gör att den 

passar bra in i moderna Skandinaviska hem och offentliga miljöer. Vattentanken är mörkgrå och du 

kan lätt se hur mycket vatten som finns kvar i tanken. 

Teknisk specifikation: 

Typ av luftfuktare:   Ultraljud 

Kapacitet:   400 ml/h 

Rekommenderad yta: 50 m² 

Vattentank:   5,5 liter 

Varm eller kall vattenånga: Ja/Ja 

Vattenfilter:   Ja 

Munstycke utblås: Dubbla och svängbara 

Arom:   Nej 

Fjärrkontroll:   Nej 

Ljudnivå:  30 db(A) 



Storlek HxBxD: 400x200x250 mm 

Strömförbrukning:  135 W vid varm vattenånga, 35 W vid kall vattenånga 

Vikt:   3,0 kg 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=cVGZAKP5pXI  

Bild nedan: 
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