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Тајмер

ПРОЧИСТУВАЧ НА ВОЗДУХ
OptiAir 203 M
Денес, загадувањето на воздухот е голем проблем и ако
не можеме да влијаеме врз квалитетот на воздухот во
надворешната средина, можеме да се погрижиме да имаме чист
воздух во нашиот дом, стан, канцеларија…
Прочистувачот на воздух од Gorenje прочистува до 99.9% од
несакани честички во воздухот. Повеќеслојниот филтер ги
отстранува непријатниот мирис, бактериите и прашината.

Тајмер
Тајмерот осигурува дека прочистувачот
автоматски ќе се исклучи (1-2-4-8 часа),
со давање сигнал со звучен аларм.

ЛЕД-индикатор
ЛЕД-индикаторите овозможуваат
подобар преглед на работата на
прочистувачот.

Индикатор за чистење
на филтерот
По 720 часа работење, една светилка
покажува дека е потребно да се исчисти
филтерот. Кога прочистувачот работи
на највисоко ниво на вентилација,
предупредувањето се појавува по 480
часа.

Вдишувањето чист воздух ни овозможува да се чувствуваме
подобро и тоа има влијание врз нашата продуктивност.
Прочистувачот на воздух особено треба да го користат луѓето
што имаат проблеми со дишењето и оние кои се алгерични на
прашина. Апаратот ги отстранува несаканите хемиски честички,
вирусите и алергените.

Тивко работење
Работењето на прочистувачот е речиси
целосно тивко и невознемирувачко за
корисникот, само 25 dB.

Вентилатор со 4 нивоа
Прочистувачот на воздух има 4 брзини
на вентилаторот (ниска, средна, висока,
турбо).

ХЕПА-филтер
ХЕПА-филтерот отстранува до 99.95%
од честиците од воздухот, вклучувајќи ги
поленот и јајцата на паразитите.

Филтрирање:
• Предфилтер
Предфилтерот ги задржува поголемите честици од прашината,
влакната од миленичињата и другите алергени во воздухот.
• ХЕПА филтер
Хепа филтерот со висока густина отстранува до 99.95% од
честиците во воздухот, вклучувајќи ги поленот и јајцата на
паразитите, што е суштинско за оние кои патат од астма или
алергени. Сиот воздух што се впива од страна на прочистувачот
поминува низ хепа филтерот каде што прашината и честиците од
нечистотија се задржуваат од материјалот од којшто е изработен
филтерот и таму се собираат.
• Антибактериско филтрирање
Со употреба на апаратот, ќе има помалку бактерии во собата, што
има позитивно влијание врз здравјето и врз благосостојбата.
• Филтрирање на мирисот
Прочистениот воздух не е само чист, туку исто така без непријатни
мириси.
• Активен карбонски филтер
Карбонските филтри содржат стотина активни карбонски гранули
што се топлотно третирани и создаваат мрежа од мали канали кои
успешно ги задржуваат несаканите делови.
• Јонизатор
Јонизаторот емитува електричен полнеж кон честичките од
прашина, кои потоа се филтрираат.

Хепа филтер

МОДЕЛНА ОЗНАКА

OptiAir 203 M

Код на производот
Енергија за напојување
Влезна моќ

680755
V-Hz-Ph
W

Филтрација
Тајмер

220-240, 50, 1Ph
50
3-нивоа

h

Нивоа на вентилаторот

1-2-4-8
4

Турбо модул

ДА

Индикатор за чистење на филтерот

ДА

Тежина и димензии
Димензии (ШxВxД)

mm

325 x 175 x 500

Тежина

kg

6,6

Опфат при користење

m²

20
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