OPTI
AIR
АПСОРБАТОРИ НА ВЛАГА ОД GORENJE
ОДЛИЧНА ПРЕДНОСТ

Јонизатор
на воздух
Свеж и чист
воздух
ОДЛИЧНА ЕФИКАСНОСТ

Функција
за сушење
Брзо сушење на
вашите алишта
ОДЛИЧНА РАБОТА

Smart

Dehumidifying
Паметно
одвлажнување

ЗАПОЗНАЈТЕ ГО НАПРЕДНИОТ СИСТЕМ
ЗА АПСОРБИРАЊЕ НА ВЛАГА
И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ВОЗДУХ
Со своите бројни функции и предности
овие софистицирани апарати за
апсорпција на влагата од Gorenje ќе
ви обезбедат подобар квалитет на
живот. Употребата на апаратот за
апсорпција на влага ќе ви помогне да ги
отстраните проблемите со влагата без
никакви потешкотии, а истовремено да
го подобрите и квалитетот на воздух
во просторијата. Оптимизираниот
систем за циркулација на воздухот
овозможува тивка и мирна работа,

а јонизаторот го одржува воздухот
чист и свеж. Негативните јони кои ги
испушта овој апарат се врзуваат со
честичките прашина во воздухот. Тоа ги
прави потешки и почнуваат да паѓаат на
подот, каде што се прочистуваат преку
системот за филтрирање на апаратот.
Електронското управување овозможува
прегледна и едноставна употреба,
а алармот ве предупредува кога
резервоарот за собирање на кондензат
е полн.

SmartDry
Побрзо сушење на алиштата
Интензивно ја апсорбира влагата од
воздухот во просторијата со помош
на вентилаторот кој работи со голема
брзина. Избраното ниво на влажност се
прилагодува на моменталната влажност
и температурата во просторијата.
Максималниот период на работа на оваа
функција е 10 часа.

SmartDehumidifying

Автоматски дефинирано ниво на
влажност во просторијата
Апсорбаторот на влага автоматски го
регулира нивото на влага помеѓу 45% и
55% релативна влажност, во зависност
од температурата во просторијата.

On/off Тајмер

Програмирање на саканото
време на работа
Апсорбаторот на влага може биде
програмиран да се вклучи или исклучи
автоматски во период од 24 часа.

AutoRestart

Автоматско повторно
вклучување
Во случај на прекин на електрична
енергија, апаратот автоматски ги
обновува најновите начини на работа
при следното стартување.
Моделна ознака

D 16 M

D 20 M

Капацитет на одвлажнување

l/24h

16

20

W

350

440

220-240V/50Hz/1Ph

220-240V/50Hz/1Ph

R134a/0,105

R134a/0,120

3

3

Приклучна моќ
Напон/фрекфенција/Бр. на фази
Фреон/Полнење
Капацитет на кондензаторот

V-Hz-Ph
-/kg
l

Проток на воздух

m /h

170

170

Јачина на звук (мин/макс)

dB(A)

45/48

45/48

35%-85%

35%-85%

3

Опсег за регулирање на влажноста
Температурен опсег на работа

°C

5-35

5-35

Големина на просторијата

m2

29-44

37-52

Димензии на единицата (ШxВxД)

mm

350x245x510

350x245x510

Тежина на единицата (нето/бруто)

kg

14/15,1

14,4/15,6

Горење ГА ДООЕЛ
Бул. 8ми септември бр.18, лок. 10 | 1000 Скопје | Македонија
T + 389 (0)2 3062 199, + 389 (0)2 448 800
www.gorenje.com.mk
Техничките податоци се дадени само за информативни цели.Сликите во каталогот може да се разликуваат од апаратите во продажба. Го задржуваме
правото на можни грешки во каталогот и однапред се извинуваме.

