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ОЧИЩУВАЧ ПОВІТРЯ
ВЕЛИКА ПЕРЕВАГА

Іонізатор

ВИСОКА
ЕФЕКТИВНІСТЬ

Видаляє
неприємні
запахи, пил і
бактерії
ВІДМІННЕ
ФУНКЦІОНУВАННЯ

Таймер

ОЧИЩУВАЧ ПОВІТРЯ
OptiAir 203 M
Забруднення повітря – серйозна проблема сьогодення. І якщо ми
не в змозі вплинути на якість повітря зовні, то можемо подбати
про його чистоту у своєму будинку, квартирі чи офісі...
Очищувач повітря Gorenje очищує до 99,9 % небажаних частинок
із повітря. Мультифільтр видаляє неприємні запахи, бактерії та пил.

Таймер

Ковток чистого повітря покращує самопочуття, що позитивно
впливає на продуктивність. Очищувачі повітря особливо
необхідні людям із проблемами дихальної системи й алергією
на пил. Прилад видаляє небажані за хімічним складом частинки,
віруси, шерсть домашніх тварин і алергени.

Безшумність

Завдяки таймеру ви можете бути певні,
що очищувач вимкнеться автоматично
(через 1–2–4–8 год), повідомивши про це
звуковим сигналом.

Очищувач працює практично безшумно,
на гучності, яка не привертає увагу
людини, – усього 25 дБ.

4 рівня роботи
вентилятора

Світлодіодний
індикатор
Світлодіодні індикатори забезпечують
краще уявлення про роботу очищувача.

Індикатор очищення
фільтра
Після 720 годин роботи з’являється
світловий сигнал, який вказує на
необхідність очищення фільтра. Якщо
очищувач працює в режимі найвищого
рівня вентиляції, попередження
з’являється через 480 годин.

Вентилятор очищувача повітря має 4
швидкості: низьку, середню, високу та
турбо.

HEPA-фільтр
HEPA-фільтр видаляє до 99,95 %
частинок із повітря, зокрема пилок і
екскременти кліщів.

Фільтрація:
• Фільтр попереднього очищення
Фільтр попереднього очищення захоплює великі частинки пилу,
шерсть домашніх тварин та інші алергени в повітрі.
• HEPA-фільтр
Hepa-фільтр високої щільності видаляє до 99,95 % частинок із
повітря, зокрема пилок і екскременти кліщів, і є незамінним для
людей, що страждають від астми або алергії. Усе повітря, що
потрапляє до очищувача, проходить через HEPA-фільтр, волокна
якого утримують і накопичують у собі частинки пилу та бруду.
• Антибактеріальне фільтрування
Завдяки цьому приладу в кімнаті буде менше бактерій, що позитивно
вплине на ваше здоров’я та самопочуття.
• Усунення запахів
Прилад не лише очищує повітря, а й усуває неприємні запахи.
• Фільтр з активованим вугіллям
Вугільні фільтри містять сотні термічно оброблених гранул
активованого вугілля, які утворюють мережу маленьких каналів, що
успішно утримують небажані частинки.
• Іонізатор
Іонізатор випромінює електричний заряд на частинки пилу, після
чого вони відфільтровуються.

Hepa фільтр
НАЙМЕНУВАННЯ МОДЕЛІ

OptiAir 203 M

Код продукту

680755

Джерело живлення

В, Гц,

Вхідна потужність

Вт

Фільтрація
Таймер

220-240, 50, 1 фаза
50
3-рівнева

год.

1-2-4-8

Рівні роботи вентилятора

4

Турборежим

ТАК

Індикатор очищення фільтра

ТАК

Вага та габарити
Габарити (ширина х довжина х висота)

мм

325 x 175 x 500

Вага

кг

6,6

Корисна площа

м²

20

Представництво компаніі Gorenje d.d. в Україні
0 800 300 024 (дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні)
info@gorenje.ua | www.gorenje.ua
Технічні дані представлено лише в інформативних цілях. Зображення в буклеті можуть відрізнятися від фактичного вигляду приладів.
Компанія Gorenje залишає за собою право змінювати лінійку продуктів. Просимо вибачення за можливі помилки в буклеті.

