Which Magazine i England testet 21 luftavfuktere i september
2014. Meaco 20L Platinum vant testen, mens Meaco DD8L kom på
tredjeplass. Her er hva Which magazine skriver om Meaco DD8L:
Meaco DD8L er mindre og lettere enn mange av avfukterene vi har
testet, men tidligere erfaringer forteller oss at størrelsen er ikke alt.
Vanntanken er relativt liten, men du bryr deg ikke om at du må tømme
den ofte så lenge det fungerer raskt og stille. Så gjør den det? Bla
nedover for å finne ut hvordan denne avfukter klarte seg i vårt
spesialdesignede testrom.
Til tross for at dette er en av de mest kompakte avfuktere på markedet så
slår Meaco godt fra seg og fjerner rikelig med fuktighet fra et fuktig
rom. Den fungerer like godt i varme eller kalde rom og den kompakte
størrelsen gjør at den er svært enkelt å flytte rundt. Faktisk gjorde den
det så bra i våre strenge laboratorietester at vi ikke nøler med å gi den
utmerkelsen "Beste kjøp" (Best Buy).
Hva er det?
Dette er en kompakt avfukter fra Meaco som måler bare 35x50x20cm
(BxDxH).
Det betjenes ved hjelp av en serie med berøringskontroller på toppanelet og har LED-indikatorer
som viser deg hvilket alternativ som er valgt.
Det er ingen digital skjerm, men det er en timer som slår avfukteren av etter en, to, fire eller åtte
timer i forveien. Dette betyr at du kan spare energi hvis du ikke vil at den kjører hele dagen, selv om
du ikke er der for å slå den av selv.
Tørking av klesvask innendørs skaper rikelig med fuktighet, men denne avfukteren har en egen
funksjon for klestørk som er designet for å håndtere denne ekstra fuktigheten. Du vil også finne to
viftehastigheter og tre fuktighetsnivåer å velge mellom for normal bruk.
Vanntanken har bare plass til 2 liter, men den kan settes til å renne kontinuerlig, forutsatt at du har et
lavt plassert sluk i nærheten der vannet kan renne ut.
I likhet med andre, denne har en automatisk avstenging som stopper utvinning når vanntanken er
full, så det er ingen fare for det overfylte.
Hva er den god til?
Denne avfukteren veier bare 6.2kg, så den er veldig lett å flytte på. Dette, sammen med sine
kompakte dimensjoner og innfelte bærehåndtak, sørger for at den er svært mobil, så den er veldig
lett å flytte fra rom til rom, eller pakke i bilen og ta med deg hvis du er på vei ut til en campingvogn,
for eksempel.
Den er svært effektiv på å trekke ut fuktighet fra fuktig luft, og i motsetning til noen andre er denne
avfukteren er like imponerende om romtemperaturen er behagelig varmt eller desidert kjølig. Dette
gjør den ideell for bruk i uoppvarmede rom, for eksempel en vinterhage eller garasje.
Når det gjelder energieffektivitet er denne Meaco ikke dårlig, men det er ikke fullt så sparsommelig
som den mest energieffektive vi har sett.

Er det noe jeg bør se opp for?
Den eneste lite problemet med å ha en så kompakt design er at vannoppsamlingstanken også er liten.
Faktisk holder det bare litt over to liter, noe som betyr at den vil fylles opp raskere, og trenger
tømming raskere enn de større modellene.
Og selv om den er rimelig stabil, la vi merke til at det er mulig å dytte denne avfukteren over ende
hvis du støter på den for hardt.
Bør jeg kjøpe den?
Ja, dette er en lett, kompakt avfukter som er svært portabel, fungerer utmerket og gir ikke for mye
støy.
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The Meaco DD8L is smaller and lighter than many of the dehumidifiers we've tested, but past experience tells us that size
isn't everything. The water tank is on the small side, but you may not mind emptying it out regularly as long as it works
quickly and quietly. So does it? Scroll down to find out how this dehumidifier fared in our specially designed test room.
Despite being one of the most compact dehumidifiers around, this Meaco packs a real punch and removes plenty of moisture from a
damp room. It works just as well in warm or cold climates, and its compact size means it's very easy to move around. In fact it did so
well in our rigorous lab tests that we didn't hesitate to make it a Best Buy.

What is it?
This is a compact dehumidifier from Meaco that measures just 35x50x20cm (WxDxH).
It's operated using a series of touch controls on the top panel and has LED indicator lights to show you which option has been
selected.
There's no digital display, but there is a timer that allows you to switch the dehumidifier off one, two, four or eight hours in advance.
This means you can save energy if you don't want it running all day, even if you're not there to switch it off yourself.
Drying your washing indoors creates plenty of moisture, but this dehumidifier has a specific laundry setting designed to handle the
extra dampness. You'll also find two fan speeds and three humidity levels to choose from for normal use.
The water tank only holds 2 litres but it can be set to drain continuously, provided you have a low-level drain outlet nearby to run the
hose down.
Like others, this one has an automatic shut-off that stops extraction when the water tank is full, so there's no danger of it overflowing.

What's it great at?
This dehumidifier weighs 6.2kg so it's very light. This, along with its compact dimensions and recessed carrying handle ensures that
it's highly portable so it's very easy to move from room to room, or pack in the car and take away with you if you're heading off to a
caravan, for instance.
It's very effective at extracting moisture from humid air, and unlike some this dehumidifier is equally impressive whether the room
temperature is pleasantly warm or decidedly chilly. This makes it ideal for use in unheated spaces, such as a conservatory or garage.
In terms of energy efficiency this Meaco isn't bad, but it's not quite as frugal as the most energy efficient we've seen.

Is there anything I should watch out for?
The one slight problem with having such a compact design is that the water collection tank is also on the small side. In fact, it holds
just a fraction over two litres, which means it'll fill up faster, and need emptying sooner than the larger models.
And although it's reasonably stable, we noticed that it is possible to knock this dehumidifier over if you bump into it too hard.

Should I buy it?
Yes, this lightweight, compact, dehumidifier is very portable, works brilliantly and isn't too noisy.
Pros: Excellent water removal, compact and lightweight, it has a timer, clothes drying function
Cons: Small water tank

