
Model GREE Aovia 20

Kapacita vysoušení 
(30°C, HR 80%) 
Vzduchový výkon 
(vysoké/ nízké ot.) 170/ 145 m3/h

Hlučnost (vysoké/ 
nízké ot.) 
Vhodné do prostor 

Hlučnost 

Provozní teplota 

Hmotnost 

Rozměry (VxŠxH) 495x 340x 250 mm

Kapacita nádržky 

Odvlhčovač GREE Aovia 20 se svým výkonem odstraní až 20 l denně vlhkosti v
prostorách do 30 m2. Displej odvlhčovače je vybaven světelnými kontrolkami,
který díky automatickému hydrostatu zobrazuje skutečnou vlhkost v místnosti.
Vlhkost v místnosti lze nastavit mezi 30%

GREE Aovia 20 GDN20BE 

20l/ den 

170/ 145 m3/h 

39/ 37 dB (A) 

max. 30 m2 

41 dB 

5°C - 32°C 

13kg 

495x 340x 250 mm 

3,7l 

20 se svým výkonem odstraní až 20 l denně vlhkosti v
prostorách do 30 m2. Displej odvlhčovače je vybaven světelnými kontrolkami,
který díky automatickému hydrostatu zobrazuje skutečnou vlhkost v místnosti.
Vlhkost v místnosti lze nastavit mezi 30% - 80%. 

Vlastnosti produktu

 Displej se světelnými kontrolkami.

 FILTR: Indikátor vám připomene, kdy je potřeba
vyčistit filtr (až 250 hod provozu).

 Na displeji se zobrazuje skutečná vlhkost v %

 Nastavení vlhkosti mezi 30%
vlhkost) nebo funkce nepřetržitého provozu.

 Funkce časovače (0 -24h).

 BUCKET FULL: indikace plné nádržky na
kondenzát.

 AUTODEFROST: automatický systém
odmrazování.

 Automatický restart při výpadku el. energie.
Jednotka se při zapnutí vrátí do posledního
nastavení.

 FAN SPEED: rychlost ventilátoru ve dvou
úrovních.

 Automatické vypnutí vysoušeče, pokud je
nádržka na kondenzát plná, nebo pokud není

přístroj ve vodorovné poloze.
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