
Αφυγραντήρας Daisy 

!  

GDN20AV-Κ4ΕΒA1A   259 €  
GDN40AW-K3EBA1A  359 € 

Το ξέρατε ότι ο αφυγραντήρας Daisy σας βοηθάει: 

• Να βελτιώσετε την υγεία σας 
• Να στεγνώσετε τα ρούχα µέσα στο σπίτι 
• Να εξαφανίσετε τη µούχλα & την υγρασία 
• Να συντηρήσετε καλύτερα το σπίτι σας 
• Να µειώσετε τα έξοδα θέρµανσης 
Το υψηλό επίπεδο υγρασίας επηρεάζει αρνητικά τη ζωή σας, είτε 
πρόκειται για την υγεία σας, είτε για τη συντήρηση του σπιτιού σας. Και 
αυτό γιατί στον αέρα µε αυξηµένη υγρασία αναπτύσσονται εστίες 
µικροβίων, υπεύθυνες για την εµφάνιση λοιµώξεων του αναπνευστικού 
και αλλεργιών, ιδιαίτερα στις ευπαθείς οµάδες, όπως τα παιδιά και τους 
ηλικιωµένους. 

Επίσης, η αυξηµένη υγρασία ευθύνεται για το σχηµατισµό µούχλας στο 
µπάνιο, το ταβάνι και γενικότερα τους τοίχους, για τις δυσάρεστες οσµές 
και τα κατεστραµµένα ξύλινα πατώµατα και έπιπλα (µούχλα στη 
ντουλάπα, µούχλα στα ρούχα κ.λπ.) . 



Επιλέξτε τον αφυγραντήρα Daisy της GREE που καλύπτει τις ανάγκες 
σας και ανανεώστε το περιβάλλον του σπιτιού σας, εύκολα, γρήγορα και 
οικονοµικά. 

Περιγραφή 

Οι αφυγραντήρες της GREE αποτελούν την πλέον αξιόπιστη λύση 
ενάντια στην υγρασία του οικιακού χώρου. O αφυγραντήρας 
Daisy διαθέτει καινούργιο µοντέρνο σχεδιασµό, ηλεκτρονικό χειρισµό µε 
ένδειξη ποσοστού υγρασίας, χρονοδιακόπτη on/off, 3 ταχύτητες, Auto 
Restart και πληθώρα άλλων λειτουργιών. Είναι εξαιρετικά αθόρυβος, 
έχει ροδάκια για επιπλέον διευκόλυνση στην µεταφορά του, και διαθέτει 
5 χρόνια εγγύηση! 
Επιπλέον, ο αφυγραντήρας Daisy έχει τη δυνατότητα συνεχούς 
λειτουργίας τους επιτυγχάνεται µέσω της σύνδεσης µε σωλήνα 
αποχέτευσης, όπου αυτό είναι δυνατό, καθώς επίσης και από την ύπαρξη 
δοχείου συµπυκνωµάτων µε αυτόµατη διακοπή λειτουργίας κατά την 
πλήρωση. 
Οι αφυγραντήρες της GREE διατίθενται σε δύο µοντέλα, 
το GDN20AV (20 lt/ηµέρα) και το GDN40AW (40 lt/ηµέρα) τα οποία 
καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες χώρων έως 55 m2 και 110 m2αντίστοιχα. 

Μοντέλο  GDN20AV-
Κ4ΕΒA1A

GDN40AW-
K3EBA1A

Αφύγρανση  (30οC / 80% 
σχετική υγρασία)

lit/
24h

20 40

Αφύγρανση  (26,6οC / 60% 
σχετική υγρασία)

lit/
24h

12 24

Καλύπτει επιφάνεια m2 55 110

Εύρος λειτουργίας οC 5o – 35o 5o – 35o

Χωρητικότητα κάδου lit 4 7

Ταχύτητες ανεµιστήρα 3 3

Παροχή αέρα (Υ / M / Χ) m3/h 130/115/105 230/195/170

Στάθµη θορύβου db(A
)

43/41/39 46/43/41
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Κατανάλωση W 345 570

Ρεύµα λειτουργίας A 1,6 2,65

Ψυκτικό υγρό R134a R410A

Διαστάσεις mm 363 x 577 x 245 396 x 625 x 286

Βάρος kg 15 23

Ηλεκτρονική ρύθµιση 
αφύγρανσης

✓ ✓

Αυτόµατη διακοπή 
λειτουργίας κατά την 
πλήρωση

✓ ✓

Ενδεικτική λυχνία πλήρωσης 
δοχείου

✓ ✓

Συνεχής λειτουργία ✓ ✓

Δυνατότητα σύνδεσης µε 
µόνιµη αποχέτευση

✓ ✓

Αυτόµατη λειτουργία 
απόψυξης

✓ ✓

Ροδάκια ✓ ✓


