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Oczyszczacz EAGLE

SYSTEMY KLIMATYZACJI Poczuj prawdziwą świeżość!



2 3

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Okrągły korpus spełnia oczekiwania klientów poszukujących nie tylko niezawodnych, ale także urzekających swoim designem  

oczyszczaczy. Nietypowa budowa wpływa na efektywność działania - zanieczyszczone powietrze czerpane jest 360° wlotem i bardziej 

efektywnie oczyszczane przy niskim poborze mocy (pierwsza klasa efektywności energetycznej).

Oczyszczacz posiada białą, matową obudowę o strukturze drobnoziarnistego piasku. Wyjątkowe zdobienia czynią go eleganckim 

dodatkiem do każdego wnętrza. Biały korpus z dekoracyjnymi wstawkami w kolorze szampańskiego złota to znaki rozpoznawcze tego 

modelu. 

EAGLE...Elegancki i stylowy oczyszczacz powietrza
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Kratka nawiewowa przypominająca skrzydła orła redukuje opór przepływu, przez co ilość przepływającego 

powietrza jest wyższa, a głośność pracy niższa. W trybie snu oczyszczacz wytwarza rekordowo 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. 

EAGLE...

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Wskaźniki jakości powietrza:

Zielony – doskonała

Niebieski – dobra

Czerwony – zła

PRĘDKOŚĆ  WENTYLATORA WYDAJNOŚĆ OCZYSZCZANIA  
POWIETRZA - CADR [m3/h]

POZIOM NATĘŻENIA 
DŹWIĘKU -  dB(A)

Prędkość 1/tryb snu 106 27

Prędkość 2 178 37

Prędkość 3 238 49

Prędkość 4 295 53

Prędkość 5 350 58
W trybie snu oczyszczacz wytwarza 
rekordowo niski poziom hałasu –     tylko 27 dB.

Cichy Turbo inverter

IT

       Cichy i skuteczny
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Funkcje i cechy:

●  stylowy design

●  wyjątkowa konstrukcja nawiewu powietrza ‘eagle wing’ wzorowana na skrzydłach orła

●    sterowanie przez WiFi (poprzez aplikację Gree+)

●   silnik inwerterowy - silnik o dużej prędkości obrotowej, wydajny, a jednocześnie bardzo 

cichy, nie zakłócający snu (tylko 27 dB)

●  inteligentna technologia wykrywania zanieczyszczeń – dzięki metodzie pracy czujnika 

podczerwieni, opatentowanej w laboratoriach Gree, oczyszczacz dokładnie i skutecznie 

monitoruje poziom szkodliwych pyłów

●  wskaźnik poziomu zanieczyszczeń PM2,5

●  trzy kolory podświetleń LED informujące o jakości powietrza

●  timer (z poziomu aplikacji Gree+)

●  ulepszony, wielofunkcyjny filtr kompozytowy

●  przypomnienie o wymianie filtra

●  możliwość czyszczenia filtra

●  blokada rodzicielska

●  5 prędkości wentylatora

●  3 tryby pracy: 

 1. Tryb Auto  – automatyczny dobór nastaw w zależności od odczytu poziomu zanieczyszczenia
 2. Tryb Snu    – tryb pracy cichej (27 dB(A)) 
 3. Tryb turbo – intensywne i szybkie oczyszczanie powietrza

EAGLE...

 

   

WiFi Intelligent 
Control

1 Sleep Mode

5-gear fan

Eagle design

IT
Turbo inverter

Parental lock

Filter 
replacement

SYSTEMY KLIMATYZACJI
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I oddychasz pełną piersią!

Najnowszy oczyszczacz powietrza Gree EAGLE 
(GCF350ASNA) wykorzystuje zintegrowany filtr 

kompozytowy HPAC. 

●  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...

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Ulepszony filtr kompozytowy 
składa się z 4 warstw:

1 filtr wstępny – usuwa duże cząstki stałe, jak kurz, pyły 

 i sierść zwierząt;

2      aktywny filtr węglowy – usuwa toksyczny formaldehyd 

 (skuteczność wynosi aż 200m3/h);

3      filtr kompozytowy HEPA – zatrzymuje zanieczyszczenia, 

 bakterie, pyłki, w tym PM 2,5, dym tytoniowy oraz roztocza;

 charakteryzuje się wysoką wydajnością i długą żywotnością;

4      powłoka ochronna – wzmacnia i chroni strukturę filtra.
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EAGLE...    - parametry techniczne:

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

MODEL GCF350ASNA

Zasilanie f / V / Hz 1 / 220-240 / 50/60

Pobór mocy W 25

Sugerowana powierzchnia pomieszczenia m2 24-42

CADR* m3/h 350

CADR CFM** m3/h 200

Rodzaje filtrów –
wstępny, aktywny węglowy,  

wielofunkcyjny filtr kompozytowy 
HEPA 

Skuteczność filtracji % 99,9

Wymiary [szer. x wys. x głęb.] mm 292 x 663 x 292

Poziom natężenia dźwięku dB(A) 27/37/49/53/58

Waga netto / brutto kg 6,5 / 8,5

Łatwa i wygodna obsługa

●  Konserwacja filtra jest w tym modelu oczyszczacza dziecinnie prosta. Koszyczek z filtrem posiada magnetyczne zapięcie, 

 co pozwala na wygodną i błyskawiczną wymianę lub czyszczenie.

●  Dzięki sterowaniu przez WiFi 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.

SYSTEMY KLIMATYZACJI

EAGLE...

WiFi Intelligent 
Control

Filter 
replacement
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Telefon:  12 307 06 40
www: www.gree.pl
E-mail: gree@gree.pl

Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3

31-416 Kraków

Wyłączny importer urządzeń marki Gree w Polsce.
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