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 Със своята мултифилтърна система, EL GRANDE 3in1 

е уредът, който трябва да присъства във всяко 

домакинство. Изцяло подобреният начин на работа показва 

забележителни резултати при неутрализирането на 

миризми, финни прахови частици, полени, бактерии, 

цигарен дим и др. 

 С подобрения HEPA филтър Di Calore El GRANDE 3in1 

улавя до 99.97% от частиците във въздуха с размери до 0.3 

микрона, като в това число влизат акари, полени, цветен 

прашец, животински пърхот и др.

 Изключително удобен за апартаменти, къщи, 

търговски помещения, лекарски и стоматологични 

кабинети, детски градини, училища и др. 
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CADR - 360m/h 
3

покрива площ 
30m - 43m 22

Основен филтър
Филтрира по-големи 
на обем частици. Може 
да се измива с вода.

Клетъчен филтър с 
Активен въглен
Бързо абсорбира миризми от 
бензин, амоняк, дим, формалдехид.

Високо-ефективен 
HEPA филтър
Елиминира мухъл, прах, 
алергени и бактерии.

Анийонно пречистване
Подобрява качеството на 
въздуха и е от голяма полза 
за здравето.

Мултифилтърна система за забележителни резултати
Студено катализаторен филтър
Катализира формалдехид, 
бензен, и TVOС

Антибактерилен филтър
Премахва финни прахови частици, 
акари, микроби, бактерии

Ултравиолетова  стерилизираща 
светлина
Премахва вируси и бактерии
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UV Стерилизация Чрез вградената 365nm UV лампа за стерилизация, бактериите 
и акарите нямат шанс за оцеляване. Насладете се на по-чиста и дезинфекцирана среда с 
функцията за UV стерилизация! 

Ула� до 99.97% от 
частиците във въздуха 
с  размери до 0.3микрона

UV

Di Calore EL GRANDE 3in1 е оборудван със сензорен
дисплей и интелигентен сензор, който регулира 
режима на работа на машината. EL GRANDE 3in1,
Ви показва в реално време качеството на въздуха
и LED ще Ви информира ако има замърсяване, a 
за по-голямо удобство в комплекта е включено и 
напълно функционално дистанционно управление! 

Иновативно сензорно управление 
с интелигентен режим 

Технически характеристики
ПРОДУКТ - Пречиствател, Йонизато, Дезинфектатор
МОДЕЛ/ЦВЯТ - EL GRANDE 3in1/Бял
РАЗМЕРИ НА ПРОДУКТ - 400/200/600mm
РАЗМЕРИ НА ОПАКОВКА - 464/265/670mm
ТЕГЛО НЕТО/БРУТО - 9.7кг/11.5кг

3НЕГАТИВНИ ЙОНИ - 20mln/cm
PM2.5 - 99%

2ПЛОЩ - до 48м
3

CADR - 388m /h
ШУМ - <=29.4dB
ЗАХРАНВАНЕ - 220V/50Hz/90W
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АДРЕС
 УЛ. БУЗЛУДЖА 101

ИНДУСТРИАЛНА зона
КЮСТЕНДИЛ 2500

ТЕЛЕФОН
 088 2 88 50 60 

 
info@dicalore.bg

Like us: Di Calore
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