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Nawilżacz powietrza

Mystic

To kompaktowe i wydajne urządzenie
zapewniające komfort odpowiedniej
wilgotności powietrza.

Mystic

komfortowe
nawilżenie

Mystic wykorzystuje technologię ultradźwięków, za
pomocą których rozbija wodę na drobne cząsteczki
tworząc zmysłową mgiełkę.
Zastosowana technologia jest bezkonkurencyjna
pod względem niskiej głośności pracy.
Ponadto model ten posiada wbudowany higrometr (wilgotnościomierz), który pozwala zmierzyć
stopień nawilżenia powietrza w pomieszczeniu.

Odpowiednio nawilżone powietrze w naszym
domu jest kluczem do ograniczenia kurzu,
alergenów i mikroorganizmów. Aby zapobiec
wysuszeniu śluzówek nosa, gardła, suchości oczu,
a także odwodnieniu skóry, należy stosować
nawilżacz powie
trza, który zwiększa wilgotność
w pomieszczeniu do zalecanego poziomu 40~60%.
Skutkuje to poprawą codziennego funkcjonowania,
samopoczucia oraz jakości snu.

NOWOŚĆ

2

NAWI L Ż ACZE POWI ETRZ A

W W W.G REE . PL

NAWI L Ż ACZE POWI ETRZ A

W W W.G REE . PL

3

Równowaga nawilżania
w ciemnej odsłonie!
Kultowy nawilżacz powietrza Gree od teraz dostępny
jest w nowym wariancie kolorystycznym. Mystic
Dark to urządzenie idealne dla osób poszukujących
dodatków o wyjątkowym designie. Elegancja
i klasyczna czerń idealnie wpasuje się w nowoczesne
wnętrza, dając przy tym odpowiedni poziom
nawilżenia powietrza.
Estetyczny i przyciągający oko wygląd to jednak nie
wszystko. Nawilżacz Gree Mystic szybko i skutecznie
podnosi wilgotność powietrza w pomieszczeniu.
Jest łatwy w obsłudze i energooszczędny. Dzięki
inteligentnej pracy oraz pojemnemu zbiornikowi
może pracować bezobsługowo nawet do kilkunastu
godzin.

Wydajny, cichy i bezobsługowy
Mystic wyposażony jest w 4-litrowy zbiornik na
wodę. Od momentu pełnego napełnienia może
pracować nawet do kilkunastu godzin. Urządzenie
ma wydajność do 300 ml/h, co zapewnia efektywne
nawilżenie pomieszczeń o powierzchni nawet do
40m2. W trakcie pracy zużywa zaledwie 20W, dzięki
czemu jest niezwykle energooszczędny. Nawilżacz
Mystic wyróżnia niski poziom ciśnienia akustycznego,
dzięki temu można wykorzystywać go również nocą,
bez obaw o zakłócenie snu hałasem działającego
urządzenia.
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Poczuj się jak w SPA
Nawilżacz Mystic wyposażony jest w kasetkę
zapachową, dzięki której urządzenie posiada
funkcje aromatyzacji powietrza. Wystarczy dodać
kilka kropli olejku eterycznego, który poza
zmysłowym
zapachem,
wykazuje
działanie
zwalczające szerokie spektrum bakterii oraz
wirusów, działa przeciwgrzybiczo i przeciwzapalnie. Warto zatem wykorzystać tą możliwość,
aby dodatkowo zadbać o zdrowe powietrze
w domu.

Domowe
SPA

Poznaj sekret pęknie
pachnącego domu!
Przedstawiamy nasz firmowy Zapach Gree – blend
olejków eterycznych, który wywołuje przyjemny
nastrój ukojenia i pozwala oderwać się od szarej
rzeczywistości. Naturalny olejek Mystic jest nie
tylko idealny do nawilżacza powietrza, ale również
ma wiele innych zastosowań. Można wykorzystać
go w przygotowaniu domowego SPA – do
aromatycznej kąpieli, odprężającego masażu lub
ulubionego kosmetyku. Słodko-cytrusowy zapach
zapewnia ekskluzywną pielęgnację ciała, duszy
i umysłu w domowych zaciszu.

6

NAWI L Ż ACZE POWI ETRZ A

W W W.G REE . PL

Olejek Mystic -

100% naturalne składniki
• olejek grapefruitowy, pomaga na
bezsenność

• olejek pomarańczowy, poprawia
samopoczucie

• olejek lemongrasowy, wzmacnia układ
odpornościowy

• olejek szałwiowy, zwalcza infekcje
bakteryjne.
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Filtr węglowy

Wskaźnik LED
Dzięki wbudowanemu wskaźnikowi LED, który
informuje użytkownika o poziomie wilgotności
w pomieszczeniu, od pełnego napełnienia,
Mystic może bezobsługowo pracować nawet
do kilkunastu godzin.

Urządzenie posiada filtr węglowy, dzięki
któremu powietrze wykorzystywane do
produkcji mikro mgiełki jest oczyszczane z
pyłów, kurzu i mikroorganizmów.

3 nastawy intensywności

Urządzenie wyposażone w 3 nastawy
intensywności pracy, aby dostosować
jego działanie do różnych oczekiwań
użytkowników.





Pomarańczowy: <40%
Fioletowy: 40-60%
Niebieski: >60%

40%
i mniej

Niski poziom wilgotności

40-60%

Zalecany poziom wilgotności

60%

i więcej

Wysoki poziom wilgotności

Urządzenie wyposażone w tryb inteligentny,
aby możliwa była bezobsługowa praca na
najwyższym poziomie.

Dark / White

gwarancji

Funkcje

3 nastawy
intensywności

Tryb inteligentny

Wskaźniki wilgotności powietrza:

Mystic

Nawilżacz powietrza

Tryb
inteligentny

Olejek
eteryczny

Filtr
węglowy

Cicha
praca

opcja

NOWOŚĆ

Mystic Dark / White
Dane techniczne

Jednostka

Model SCWK-4005

Wydajność

ml/h

300

Pojemność zbiornika wody

l

4

Zalecana powierzchnia pomieszczenia

m2

30 ~ 40

Maksymalny czas pracy przy nominalnym
nawilżaniu (300 ml/h)

h

13

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego

db(A)

38

Nominalny pobór mocy elektrycznej

W

20

Wymiary (wys. x szer. x głęb.)

mm

317 x 239 x 168

Masa netto

kg

1,6 kg

Model

Cena netto PLN

Nawilżacz Mystic Dark/White

300
310

Nawilżacz Mystic Dark/White + olejek

12

Olejek
8
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Dostępne online na www.gree.pl
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White czy Dark?

Wybierz ten,
który lepiej pasuje
do Twojego wnętrza!
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WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL MARKI GREE W POLSCE

Free Polska Sp. z o.o.

+48 12 307 06 40

ul. Dobrego Pasterza 13/3

gree@gree.pl

31-416 Kraków

www.gree.pl

Obserwuj media społecznościowe GREE POLSKA:

Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane w niniejszym katalogu są chronione prawem autorskim i należą do
Free Polska Sp. z o.o. lub zostały wykorzystane na podstawie odpowiednich licencji.
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Free Polska Sp. z o.o. jest zabronione.
W związku z ciągłym rozwojem firmy oraz wdrażaniem nowych produktów i rozwiązań technicznych podane w niniejszej publikacji dane mogą ulec zmianie.
W przypadku wątpliwości skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub Free Polska Sp. z o.o.
Urządzenia klimatyzacyjne Gree zawierają fluorowane gazy cieplarniane R410A i R32 objęte protokołem z Kioto oraz czynnik chłodniczy R290.
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