VENTILATORJI AIR

USTVARITE SI PRIJETNEJŠO ATMOSFERO

Praktično shranjevanje daljinskega
upravljalnika.

SUPER PREDNOST

LED indikator delovanja.
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Gorenje d.d.
HCS (Heating and Cooling Systems)
Partizanska 12 | SI- 3503 Velenje | Slovenija
Brezplačna telefonska številka 080 48 48
toplotnecrpalke@gorenje.com | www.gorenje.si

LCD prikazovalnik delovanja.

Hitrost zraka
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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.

BREZPLAČNE INFORMACIJE

SAMOSTOJEČI VENTILATOR
Ventilatorji Gorenje omogočajo učinkovito delovanje, z
različnimi funkcijami pa nudijo še različne možnosti koriščenja
delovanja. Lep in praktičen design omogočata postavitev
aparata kjerkoli v prostoru.

Poletje in vroči dnevi prinašajo željo po oddihu, morju, hkrati
pa naznanjajo neprijetno vročino v prostorih. Delovna mesta
in dom postajajo prevroči, zato smo vsi željni ohladitve ali vsaj
blagega vetra. Ugodnejše delovno in domače okolje lahko
ustvarimo na različne načine. Ena izmed učinkovitih izbir
predstavljajo samostoječi ventilatorji.

SMART AIR 360 L
CELOTNO
POKRIT
PROSTOR
Avtomatsko pomikanje
ventilatorja 90° v
vertikalno in 360° v
horizontalno smer.

AIR 360 L
90° VERTIKALNO
PREMIKANJE
Glava ventilatorja omogoča
nastavitev naklona do 90°,
tako da je vpih zraka usmerjeno
navzgor. To je odlična rešitev, za
tiste, ki ne marajo direktnega pihanja.
Pozimi je uporaba te postavitve
priporočljiva, saj vemo da se topel
zrak zadržuje v zgornjem delu
prostora, z mešanje le tega pa
ustvarimo prijetnejšo toplino.

Daljinski upravljalnik
Za lažje upravljanje je priložen daljinski upravljalnik.

ECO Funkcija

360° premikanje

ECO funkcija predstavlja pametno delovanje aparata. Moč delovanja
avtomatsko prilagaja glede na trenutno temperaturo. Višja kot
je sobna temperatura, močnejše je delovanje ventilatorja.

Ventilator ponuja opcijo avtomatskega horizontalnega
pomikanja. Izbirate lahko med 360°, 180°, 135°, 90°, 60° in
30°.

Body senzor
Samodejno pomikanje in smer pihanja ventilatorja,
glede na položaj prisotnih oseb v prostoru.

3 programi pihanja
3 programi pihanja zajemajo program Normal, Natural in Sleep Mode. Prvi omogoča ročno izbiro
hitrosti delovanja, Natural Mode simulira naravni veter, z večanjem ali manjšanjem moči vetra.
Sleep mode predstavlja zelo tiho delovanje, primerno za čas spanja.

3 hitrosti
Ventilator ima tri hitrostne stopnje delovanja,
od blagega vetra do močnega kroženja zraka.

Daljinski upravljalnik
Za lažje upravljanje je priložen daljinski upravljalnik.

LED indikatorji

3 programi pihanja
3 programi pihanja zajemajo program Normal, Natural in
Sleep Mode. Privi omogoča ročno izbiro hitrosti delovanja,
Natural Mode simulirana pihanje naravnega vetra, kar pomeni
da izmenjuje delovanje med večjo in nižjo hitrostjo delovanja.
Sleep mode predstavlja zelo tiho delovanje, primerno v času
spanja.

3 hitrosti
Ventilator ima tri hitrostne stopnje delovanja, od blagega
vetra do močnega kroženja zraka.

LED prikazovalnik
LED prikazovalnik omogoča večjo preglednost delovanja
ventilatorja.

LED indikatorji omogočajo večjo preglednost delovanja ventilatorja.

Tehnične lastnosti:

Tehnične lastnosti:

• Časovnik za avtomatski izklop ventilatorja - 1, 2, 4 ali 8 ur
• Visoka hitrost ventilatorja - do 10m/s
• Hrupnost ≤ 55 dB
• Mere aparata (mm): Ø 370x1148

• Hitrost zraka 4 m/s
• Pretok zraka 4200 m3
• Hrupnost ≤ 55 dB
• Mere aparata (mm): 450x400x1400

