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RAZVLAŽILNIKI ZRAKA GORENJE
SUPER PREDNOST

Inonizator
zraka
Čist in svež zrak

SUPER UČINKOVITOST

Funkcija
sušenja
Hitro sušenje oblačil

SUPER DELOVANJE

Smart

Dehumidifying
Pametno
razvlaževanje
BREZPLAČNE INFORMACIJE

SPOZNAJTE NAPREDEN SISTEM
RAZVLAŽEVANJA IN ČIŠČENJA ZRAKA
Sodobni razvlažilniki zraka Gorenje
vam s številnimi funkcijami in
prednostmi omogočajo višjo kakovost
bivanja. Z razvlažilnikom boste brez
težav odpravili težave z neželeno
vlago in izboljšali kvaliteto zraka v
prostoru. Optimiziran sistem pretoka
zraka zagotavlja tiho in udobno
delovanje, ionizator pa poskrbi za

čist in svež zrak. Zaradi možnosti
oddajanja negativnih ionov se prah v
zraku sprime skupaj in postane težji,
zato začne padati proti tlom in se
prečisti v filtracijskem sistemu aparata.
Elektronska upravljalna enota vam
omogoča pregledno in enostavno
uporabo, alarm pa vas opozori, ko je
posoda za zbiranje kondenzata polna.

SmartDry
Hitro sušenje oblačil
Intenzivno razvlažuje prostor z visoko
hitrostjo delovanja ventilatorja. Želeni nivo
vlažnosti prilagaja glede na trenutno vlažnost
in temperaturo v prostoru. Maksimalni čas
delovanja te funkcije je 10 ur.

SmartDehumidifying
Pametno razvlaževanje
Razvlažilnik samodejno nastavi nivo vlažnosti med 45% in 55% relativne vlažnosti
v odvisnosti od temperature v prostoru.

On/off Timer
Nastavitev časa delovanja
V časovnem razponu 24 ur lahko nastavite
samodejno vključitev ali izključitev naprave
po določenem času delovanja.

AutoRestart
Avtomatski ponovni zagon
V primeru izpada električne energije
naprava ob ponovni vzpostavitvi napajanja
samodejno vzpostavi predhodni režim
delovanja.
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Modelna oznaka
Kapaciteta razvlaževanja
Priključna moč
Napetost/frekvenca/št. Faz
Hladilni plin/polnitev
Volumen posode kondenzata

V-Hz-Ph
-/kg
l

220-240V/50Hz/1Ph

220-240V/50Hz/1Ph

R134a/0,105

R134a/0,120

3

3

Pretok zraka

m /h

150

150

Zvočni tlak

dB(A)

50

50

35%-85%

35%-85%

3

Območje nastavitve vlažnosti
Temperaturno območje delovanja

°C

5-35

5-35

Uporabna površina

m2

29-44

37-52

Dimenzije enote (Š x G x V)

mm

350x245x510

350x245x510

Teža enote (neto/bruto)

kg

13,5/14,5

13,5/15
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Tehnični podatki so informativnega značaja. Slike v letaku se lahko razlikujejo od aparatov. Gorenje si pridržuje pravico do spremembe v programu.
Za morebitne napake v letaku se opravičujemo.

