
Αφυγραντήρας Daisy

Ο τέλειος συνδυασμός κομψού σχεδιασμού 
και υψηλής ποιότητας συναντά την ιδανική ατμόσφαιρα!



Aποκλειστικός διανομέας 
της GREE στην Ελλάδα

Clima Quest ΜΑΕ
Αργυρουπόλεως 2Α, 176 76 Καλλιθέα 

Tηλ.: 211.999.4500 • E-mail: info@climaquest.gr

                                                                                                                          DAISY 20L SILVER             DAISY 20L WHITE             DAISY 40L WHITE

                                                                                                                        GDN20BD-K5EBA1A          GDN20AV-K5EBA1A         GDN40AW-K5EBA1A

Τάση / Συχνότητα ρεύματος                                                                V/~Hz             220-240V/50Hz                    220-240V/50Hz                    220-240V/50Hz

Τύπος συμπιεστή                                                                                                          Περιστροφικός                      Περιστροφικός                     Περιστροφικός

Ονομαστική ισχύς                                                                                  Watt                        360                                        360                                        670

Ρεύμα λειτουργίας                                                                                    Α                            2.1                                         2.1                                           4

Δυνατότητα αφύγρανσης (30 οC, 80% σχετική υγρασία)                   lt/24h                        20                                          20                                          40

Χωρητικότητα δοχείου νερού                                                                  lt                            3.5                                         3.5                                         6.5

Ροή αέρα (υψηλό/μεσαίο/χαμηλό)                                                       m3/h                130/115/105                         130/115/105                        230/195/170

Ταχύτητες ανεμιστήρα                                                                                                             3                                             3                                            3

Επίπεδο θορύβου (υψηλό/μεσαίο/χαμηλό)                                        dB(A)                   43/41/39                               43/41/39                               48/45/42

Ψυκτικό υγρό                                                                                                                        R290                                      R290                                     R290

Διαστάσεις Συσκευής (ΠxΥxΒ)                                                              mm                364x596x245                       363x577x245                       396x625x286

Καθαρό Βάρος                                                                                         kg                          15.5                                       15.5                                       22.5

Χρώμα                                                                                                                                   Ασημί                                    Λευκό                                    Λευκό

Φίλτρο αέρα 3 σε 1 (Κατεχίνης - Ιόντων αργύρου - Ανιόντων)                                             •                                             •                                            •

Αποσπώμενο φίλτρο αέρα                                                                                                       •                                             •                                            •

Αυτόματη ρύθμιση κίνησης κάθετης περσίδας                                                                      •                                             •                                            •

Απευθείας συγκέντρωση στο δοχείο                                                                                      •                                             •                                            •συλλογής νερού της συσκευής

Ένδειξη πλήρωσης δοχείου συλλογής νερού                                                                        •                                             •                                            •

Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης αποχέτευσης                                                                        •                                             •                                            •μέσω ειδικού σωλήνα

Ηλεκτρονική ρύθμιση αφύγρανσης                                                                                        •                                             •                                            •

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας κατά την πλήρωση                                                               •                                             •                                            •

Συνεχής λειτουργία                                                                                                                  •                                             •                                            •

Λειτουργία χρονοδιακόπτη                                                                                                      •                                             •                                            •

Αυτόματη λειτουργία απόψυξης                                                                                              •                                             •                                            •

Ροδάκια                                                                                                                                     •                                             •                                            •

• Εξαιρετικά αθόρυβος (Χαμηλά επίπεδα θορύβου). 

• Μεγάλο δοχείο νερού (έως 6,5 λίτρα).

• Ενδεικτική λυχνία πλήρωσης δοχείου (Όταν το δοχείο νερού γεμίσει, η ενδεικτική λυχνία 
θα ανάψει και ο αφυγραντήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα και με ένα ηχητικό σήμα 
θα ενημερωθείτε ότι το δοχείο νερού χρειάζεται άδειασμα.

• Δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση (Ιδανικός για χώρους από όπου 
απουσιάζετε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ώστε να μην απαιτείται καθημερινό
άδειασμα του δοχείου νερού).

• Αποσπώμενο φίλτρο αέρα για εύκολο καθάρισμα (επιτυγχάνετε τη μέγιστη απόδοση 
του αφυγραντήρα και την καλύτερη δυνατή υγιεινή του χώρου σας).

• Auto restart (Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος).

• Λειτουργία έξυπνου στεγνώματος ρούχων.

• Aσπίδες προστασίας (Κατά της υπερφόρτισης, υπερχείλισης, σχηματισμού πάγου, 
διαρροής ψυκτικού μέσου και προστασίας του συμπιεστή).

• Touch Control.

• Φίλτρο αέρα 3 σε 1 Triple Action (Κατεχίνης - Ιόντων Αργύρου - Ανιόντων)

• Υπενθύμισης αλλαγής φίλτρων.

• Λειτουργία Quiet.


