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standardzie

w filtr wstępny, filtr węglowy oraz HEPA, co
pozwala na precyzyjne oczyszczanie zarówno
z cząstek stałych takich jak pyły, kurz czy sierść jak
i nieprzyjemnych zapachów. Dzięki wykorzystaniu promieni ultrafioletu padających na dodatkowy
filtr fotokatalityczny model ten zneutralizuje drobnoustroje, bakterie i wirusy. Gree Quadro UV
to niewielkie, stylowe i ciche urządzenie, które
dba o zdrowie użytkowników i jakość powietrza
w pomieszczeniu.
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Prosta obsługa
Quadro UV

posiada funkcję przypomnienia
o serwisie filtra. Wszystkie filtry są łatwe
w demontażu, czyszczeniu i wymianie.

Skuteczność
Dzięki promieniom ultrafioletu padającym na
powłokę filtra fotokatalitycznego z TiO2 zachodzi
reakcja fotokatalityczna neutralizująca cząsteczki wirsów i bakterii.

Wygoda użytkowania
Dzięki wbudowanemu panelowi sterującemu
oczyszczacz jest prosty i wygodny w obsłudze,
a wyposażenie tego modelu w funkcję regulatora
czasowego wyłączenia (2-4-8h) sprawia, że
użytkownik może zaplanować eksploatację.

Quadro UV posiada wskaźnik LED informujący
o jakości powietrza w pomieszczeniu.
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Oczyszczacz powietrza

Czteropoziomowe oczyszczanie
Oczyszczacz Gree Quadro UV
to 4 poziomy oczyszczania powietrza:

1. Filtr wstępny (oczyszcza z dużych stałych zanieczyszczeń jak sierść i kurz).
2. Filtr aktywny węglowy (zapewnia oczyszczanie
powietrza z zanieczyszczeń gazowych, takich jak
szkodliwe dla zdrowia lotne związki organiczne
(LOC/VOC), usuwa także nieprzyjemne zapachy
i dym papierosowy).
3. Filtr HEPA H13 (usuwa najdrobniejsze i najniebezpieczniejsze zanieczyszczenia pyły zawieszone
PM 2.5, PM 10 i PM1, czyli składniki smogu).
4. Filtr fotokatalityczny + technologia LED UV
(innowacyjne oczyszczanie powietrza z bakterii,
grzybów, wirusów i drobnoustrojów, opierające się
na reakcji chemicznej znachodzącej w filtrze pod
wpływem światła UV).
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Przypomnienie
o czyszczeniu
filtra

Regulator
czasowy

4. Tryb auto (tryb inteligentnej pracy automatycznie regulujący
parametry działania w zależności od jakości powietrza).

gwarancji

LED
UV

Funkcja
oczyszczania
LED UV

Wymiana
filtra

Tryb nocny

Quadro UV
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1. Niska prędkość wentylatora (standardowe oczyszcza-
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Quadro UV

Dane techniczne

Jednostka

Model GCF300BSNA

Zasilanie

f / V / Hz

1/220-240/50

Pobór mocy

W

47

Sugerowana powierzchnia pomieszczenia

m2

20-36

CADR*

m3/h

300

4- warstwowy filtr kompozytowy HPAC

–

Skuteczność filtracji

%

1 - filtr wstępny
2 - filtr aktywny węglowy
3 - filtr HEPA H13
4 - filtr fotokatalityczny + LED UV
99,9

Poziom natężenia dźwięku

dB(A)

24/36/48

Wymiary [szer. x wys. x głęb.]

mm

264 x 590 x 306

Waga netto

kg

6,0

*Wydajność w oczyszczaniu powietrza z pyłu, kurzu i dymu.

Model

Cena netto PLN

Oczyszczacz Quadro UV

1100
179

Filtr do oczyszczacza Quadro UV
Dostępne online na www.gree.pl
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Eagle

cichy przyjaciel

Oczyszczacz powietrza Eagle

Poczuj prawdziwą świeżość!

Oczyszczacz powietrza Gree Eagle to elegancki
i stylowy dodatek do Twojego domu, który codziennie
dba o Twoje zdrowie. Idealny do walki ze smogiem,
alergenami

i

bakteriami,

zapewniający

świeże

i zdrowe powietrze przez cały rok!
To nie tylko niezawodność, to także elegancki,
nowoczesny design. Matowa obudowa o strukturze
drobnoziarnistego piasku, opływowe kształty oraz
dekoracyjne wstawki w kolorze szampańskiego złota
sprawiają, że to urządzenie wspaniale wkomponuje
się w każde wnętrze.
Eagle

zapewnia

nawet

filtracji powietrza!

do

99.9% skuteczności

Specjalne

kratki

nawiewowe

naszego oczyszczacza redukują opór przepływu, dzięki
czemu ilość przepływającego powietrza jest wyższa,
a głośność pracy niższa.
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Cichy i skuteczny
Kratka nawiewowa przypominająca skrzydła orła
redukuje opór przepływu, przez co ilość przepływającego
powietrza jest wyższa, a głośność pracy niższa. W trybie
snu oczyszczacz wytwarza niski poziom hałasu – tylko
27 dB(A).
Duży, okrągły wyświetlacz, dla komfortu użytkownika
umieszczony w górnej części urządzenia, informuje
o poziomie zanieczyszczenia powietrza najmniejszymi
i najgroźniejszymi dla zdrowia pyłami PM2,5. Ich
poziom jest na bieżąco monitorowany, a kolor
wskaźnika pozwala szybko zorientować się w stanie
jakości powietrza.

Łatwa i wygodna obsługa
Konserwacja filtra jest w tym modelu oczyszczacza
niezwykle prosta. Koszyczek z filtrem posiada
magnetyczne zapięcie, co pozwala na wygodną
i błyskawiczną wymianę lub czyszczenie. Dzięki
sterowaniu
przez
Wi-Fi
możemy,
będąc
w dowolnym miejscu, sprawdzić stan powietrza
w naszym domu i włączyć/wyłączyć urządzenie,
a także uruchomić blokadę przed dziećmi – wszystko
to z poziomu aplikacji.
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Oczyszczacz powietrza

Skuteczne oczyszczanie
Oczyszczacz Gree EAGLE
wykorzystuje zintegrowany filtr
kompozytowy HPAC.

Sterowanie
Wi-Fi

Ulepszony filtr kompozytowy

1.

2.

2.
3.

3.

Eagle
design

Tryb
Turbo

Wymiana
Filtrów

Blokada
rodzicielska

5 biegów
wentylatora

Tryb nocny

Eagle

składa się z 4 warstw:

1.

gwarancji

Funkcje

W porównaniu z tradycyjnym filtrem HEPA
ma lepsze efekty oczyszczania i dłuższą
żywotność – należy wymieniać go tylko
jeden lub dwa razy do roku!
Dzięki zastosowanej technologii podwójnego
oczyszczania usuwa formaldehyd o wiele
skuteczniej od zwykłego filtra.

Eagle

4.
4.

Filtr wstępny – usuwa duże cząstki stałe,
jak kurz, pyły i sierść zwierząt;
Aktywny filtr węglowy – usuwa 		
toksyczny formaldehyd
a skuteczność wynosi aż 200m3/h;
Filtr kompozytowy HEPA – zatrzymuje
zanieczyszczenia, bakterie, pyłki, w tym
PM 2,5, dym tytoniowy oraz roztocza;
charakteryzuje się wysoką wydajnością
i długą żywotnością;
Powłoka ochronna – wzmacnia i chroni
strukturę filtra.

Dane techniczne

Jednostka

Model GCF300BSNA

Zasilanie

f / V / Hz

1/220-240/50

Pobór mocy

W

25

Sugerowana powierzchnia pomieszczenia

m2

24-42

CADR*

m3/h

350
1 - filtr wstępny
2 - filtr aktywny węglowy
3 - wielofunkcyjny filtr
kompozytowy HEPA
4 - powłoka ochronna

4- warstwowy filtr kompozytowy HPAC

–

Skuteczność filtracji

%

99,9

Poziom natężenia dźwięku

dB(A)

27/37/49/53/58

Wymiary [szer. x wys. x głęb.]

mm

292 x 663 x 292

Waga netto

kg

6,5

*Wydajność w oczyszczaniu powietrza z pyłu, kurzu i dymu

Model

Cena netto PLN

Oczyszczacz Eagle

1100
179

Filtr do oczyszczacza Eagle
Dostępne online na www.gree.pl
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Quadro UV czy Eagle?

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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