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Іонізатор
повітря

Свіже
та чисте повітря
ПРАКТИЧНІСТЬ

Функція
осушення
Ваші речі
висихатимуть
швидше

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
СИСТЕМА

Розумне
осушення
повітря

Ефективне та
розумне осушення
повітря

ЗУСТРІЧАЙТЕ ІННОВАЦІЙНУ
СИСТЕМУ ОСУШЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ
Завдяки численним корисним
функціям сучасні осушувачі
повітря Gorenje роблять життя
комфортнішим. Осушувач повітря
швидко вирішить проблему
надмірної вологості та покращить
якість повітря в приміщенні.
Оптимізована система циркуляції
повітря забезпечує безшумну
та комфортну експлуатацію,
а іонізатор підтримує повітря
чистим і свіжим.

Негативні іони, що їх виробляє
прилад, зв’язують часточки пилу
в повітрі, роблячи їх важчими та
примушуючи падати на підлогу.
Далі ці часточки вловлюються
фільтрувальною системою приладу.
Дякуючи блоку електронного
керування користуватися
осушувачем просто й зручно,
а про наповнення резервуара
для конденсату попередить
спеціальний сигнал.

Розумна сушарка

Ваші речі висихатимуть швидше
Прилад інтенсивно осушує приміщення
завдяки високошвидкісному
вентилятору. Потужність можна
налаштувати відповідно до наявних
вологості та температури в приміщенні.
Максимальний час роботи в режимі
сушарки — 10 годин.

Інтелектуальна
система
осушення повітря
Рівень вологості
встановлюється автоматично

Залежно від температури в приміщенні
осушувач автоматично встановлює
рівень відносної вологості повітря в
діапазоні від 45 до 55%.

Таймер увімкнення
та вимкнення
Задайте потрібний час роботи

Осушувач можна запрограмувати
автоматично вмикатися та вимикатися в
певний час протягом доби.

Автоматичний
повторний запуск

Перезапускається автоматично
МОДЕЛЬ
Продуктивність осушувача
Номінальна потужність
Напруга/частота/кількість фаз
Холодоагент/кількість
Об’єм резервуара для конденсату

D 16 M

D 20 M

л/доба

16

20

Вт

350

440

В-Гц-фаза
-/кг
л

220-240В/50Гц/1 фаза

220-240В/50Гц/1 фаза

R134a/0,105

R134a/0,120

3

3

Потік повітря

м3/год

170

170

Рівень гучності

дБ(A)

45/48

45/48

35%-85%

35%-85%

Діапазон заданої вологості
Діапазон робочої температури

°C

5-35

5-35

Ефективна площа

м

29-44

37-52

Габаритні розміри приладу (Д x Г x В)

мм

350x245x510

350x245x510

Вага приладу (нетто/брутто)

кг

14/15,1

14,4/15,6

2

У разі припинення електропостачання
після перезапуску прилад автоматично
відновлює останній режим роботи.
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Технічні дані наведені виключно з довідковою метою. Зображення на листівці можуть відрізнятися від фактичного вигляду приладів. Gorenje залишає за
собою право вносити зміни у програму. Просимо вибачення за можливі помилки в листівці.

