
Pular by

Wi-Fi Ready
Ενσωµατωµένος εξοπλισµός για δυνατότητα λειτουργίας µέσω Wi-Fi, 
που επιτρέπει τον έλεγχο της µονάδας κυριολεκτικά από οποιοδήποτε 
µέρος στον κόσµο που υπάρχει σύνδεση Internet.

Έξυπνη επικοινωνία µε ηχεία Amazon και Google
Υποστηρίζεται επικοινωνία µε ηχεία  Amazon και Google ώστε να 
µπορείτε να ελέγχετε το κλιµατιστικό ανά πάσα στιγµή µε τη φωνή σας.

Ιονιστής - COLD PLSMA 
Η εσωτερική µονάδα διαθέτει ιονιστή που µε τη λειτουργία του 
εξουδετερώνει τα αιρούµενα σωµατίδια στον χώρο, καθιστώντας τον 
αέρα καθαρότερο βοηθώντας έτσι στην καλύτερη αναπνοή. 

Εύκολο καθάρισµα
Η σειρά κλιµατιστικών Pular µε τον έξυπνο σχεδιασµό του εξωτερικού 
φίλτρου, δίνει τη δυνατότητα να καθαρίζετε το φίλτρο απευθείας χωρίς 
να χρειάζεται άνοιγµα της εσωτερικής µονάδας- αποσυναρµολόγηση. 

Αυτοκαθαρισµός
Η σειρά κλιµατιστικών Pular είναι εξοπλισµένη µε την τεχνολογία 
αυτόµατου καθαρισµού της εσωτερικής µονάδας. Υιοθετεί τις 
µεθόδους συµπύκνωσης, απόψυξης και ξήρανσης για να διατηρεί την 
εσωτερική µονάδα καθαρή από βακτήρια και µούχλα.

Εύκολη διαχείριση αέρα
Οι δίπλες περσίδες και ο εξειδικευµένος σχεδιασµός στον εσωτερικό 
ανεµιστήρα που διαθέτει η εσωτερική µονάδα, δίνει τη δυνατότητα 
ελέγχου της κατεύθυνσης  πλήρως για 360°, από πάνω προς τα κάτω 
και αντίθετα, επιτυγχάνοντας τα βέλτιστα αποτελέσµατα σε όλα τα 
προγράµµατα λειτουργίας στη ροή και διάχυση του αέρα.

Αθόρυβος σχεδιασµός
Χαµηλή στάθµη θορύβου λειτουργίας, για να απολαµβάνετε ένα άνετο 
και ήσυχο περιβάλλον.



Η σειρά κλιµατιστικών PULAR είναι προϊόν πέµπτης γενιάς GREE.
Έχει κοµψό σχεδιασµό, µε εξαιρετική απόδοση ελέγχου αέρα. ∆ιαθέτει διπλές περσίδες  που παρέχουν τη δυνατότητα διάχυσης του 
αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις. Η σειρά PULAR είναι εξοπλισµένη µε σύστηµα αυτοκαθαρισµού στην εσωτερική µονάδα, 
ενσωµατωµένο µονό φίλτρο. Επιπρόσθετα η  καλοσχεδιασµένη εσωτερική µονάδα, επιτρέπει την εύκολη αποσυναρµολόγησή της για 
σωστό περιοδικό καθαρισµό που διασφαλίζει την άνετη παροχή καθαρού αέρα.
Με τηλεχειριστήριο έξυπνου αισθητήρα I-FEEL, µπορείτε να ελέγχετε τη θερµοκρασία πιο εύκολα. 
Τα κλιµατιστικά PULAR προσφέρουν ιδανικό συνδυασµό ισχύος, υψηλή ενεργειακή απόδοση έως και Α+++ και ιδιαίτερα αθόρυβη 
λειτουργία.
H GREE, γνωστή για την αξεπέραστη τεχνογνωσία της στον τοµέα της τεχνολογίας, δίνει µεγάλη έµφαση στον αποµακρυσµένο έλεγχο 
των συσκευών. Η σειρά κλιµατιστικών PULAR διαθέτει δυνατότητα λειτουργίας µέσω Wi-Fi, που επιτρέπει τον έλεγχο της µονάδας 
κυριολεκτικά από οποιοδήποτε µέρος στον κόσµο όπου υπάρχει σύνδεση Internet. 
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής ελκυστικών χρωµάτων.
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