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HER NEFESTE
SAĞLIK.
SQUARE
Hava Temizleme Cihazı

GCF300ASNA

Tozu ve akarları
havanızdan temizler!
Toz alerjisinin sebebi olan akarları,
3’lü filtreleme sisteminde bulunan
H13 Hepa Filtresi ile içine hapseder.

Polenleri
nefesinizden arındırır!
Alerjik rinit ve astım gibi
pek çok alerjik duruma sebep olan
polenleri içinde izole eder.

Bakteri ve küfü yok eder!
UV-A ışığı ve TiO2 Fotokatalitik
teknolojileri ile havanızı kirleten
bakterileri, küfü, mantarı ve virüsleri
%99,9 oranında öldürür.

İstenmeyen kokuları
f iltreler!
Evcil hayvan kokusu, tütün kokusu,
yemek ve çöp kokusu gibi rahatsız
edici her türlü kokuyu içinde hapseder.

Hayvan
alerjisine son!
Havadaki evcil hayvan alerjenlerini ve
tüylerini yakalar.



Sizi ve sevdiklerinizi hasta edebilecek
hava kirleticilerine karşı artık bir
savunmanız var. Gree Hava Temizleme Cihazı;
3 filtresi ve UV-A ışınıyla bakteri, virüs, küf,
alerjenler ve kirli havayı evinizden
uzak tutmanıza yardımcı olur. 

Konu alerjiyse
havada kalmasın!

Ön Filtre
Kedi tüyü gibi nispeten daha büyük hacme 
sahip parçaları havadan temizleyen
ön filtre havada görmek istemediğiniz
her şeyi yakalar.

H13 Hepa Filtre
Uçucu organik birleşenler dahil, polen ve
toz gibi 0.1 mm boyuta kadar küçük partikülleri
havanızdan temizler, sağlıklı nefesler için
tertemiz bir hava sağlar.

Aktif Karbon Filtre
Ortamda rahatsızlık veren her türlü koku ve gazı filtreleyerek havayı temiz tutar. 
Size ve sevdiklerinize taptaze bir hava sunar. 

UV-A Işını
Filtrelerden kaçmayı başaran çok daha küçük uçucu organik birleşenleri öldürür, 
temiz havanın garantisi olur.

CADR:
305M3/H

TiO²+Ultraviole A ışın
Antivirüs+Antibakteriyel

Filtre Temizleme
Uyarısı

Zamanlayıcı
2 / 4 / 8

Hava Kalite
Göstergesi

3’lü Filtre
Sistemi

Otomatik
Fan Durdurma

Düşük ses seviyesi için
Entegre Hava Kanalı ve
Santrifüj Fan

4 Fan Modu:
Auto / Turbo / Uyku
/ Normal 

ÖN FİLTRE + AKTİF KARBON FİLTRE + H13 HEPA FİLTRE

36 M2’ye kadar etkili. Yükseklik: 57,91 cm
Genişlik: 32 cm
Derinlik: 24,40 cm

Havanızı
saaּמe 5 kez
tazeler!
20 m2 boyutlarındaki
standart bir odanın havasını,
saaּמe 5 kez tamamen
f iltreleyerek havayı
düzenli olarak yeniler.


