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Nawilżacz MYSTIC

SYSTEMY KLIMATYZACJI
Zmysłowa mgiełka
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Nawilżacz Gree Mystic to kompaktowe i wydajne urządzenie 

zapewniające komfort odpowiedniej wilgotności powietrza  

w pomieszczeniach. Mystic charakteryzuje się estetycznym 

wyglądem, łatwością obsługi i wysoką skutecznością 

działania przy niskim poborze energii elektrycznej. 

Urządzenie wykorzystuje ewaporację czyli proces  

naturalnego odparowywania wody. Dzięki temu nawilża 

powietrze w najzdrowszy sposób i pozwala utrzymać 

optymalny jego stan.

Gree Mystic, dzięki zbiornikowi na wodę, wytwarza  

delikatną mgiełkę rozprowadzając wilgoć w pomieszczeniu. 

Aby rozpocząć nawilżanie pomieszczenia należy jedynie  

w prosty sposób napełnić zbiornik wody, włączyć urządzenie 

oraz ustawić odpowiedni tryb intensywności pracy. 

MYSTIC
Zmysłowa mgiełka... 

Dzięki inteligentnej pracy oraz pojemnemu zbiornikowi 
nawilżacz Gree może pracować bezobsługowo nawet do 
kilkunastu godzin! 

SYSTEMY KLIMATYZACJI
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SYSTEMY KLIMATYZACJI

Wilgotność powietrza to zawartość pary wodnej w powietrzu. Zalecany poziom wilgotności powietrza  

w pomieszczeniu wynosi 40~60%. Jest go trudno osiągnąć w sezonie grzewczym lub latem w pomieszczeniach 

klimatyzowanych. Zbyt niski poziom nawilżenia powietrza w naszym domu może nie tylko powodować obniżenie 

samopoczucia, ale również negatywnie wpływać na zdrowie! Często nie zdajemy sobie sprawy, jak niebezpieczne 

jest oddychanie zbyt suchym powietrzem. Kaszel, ból gardła, pieczenie i przekrwienie oczu, a nawet alergie – to 

tylko część z możliwych skutków. Wysuszone śluzówki nosa i gardła, poza obniżonym komfortem oddychania,  

prowadzą do częstszych infekcji. 

Zatem jeśli pragniemy wspomagać odporność swoją i swoich bliskich, uchronić się przed wirusami  

i częstymi przeziębieniami, a jednocześnie stworzyć przytulną, bezpieczną i komfortową atmosferę w naszym 

domu, powinniśmy odpowiednio nawilżać powietrze, którym oddychamy. Jak najskuteczniej to zrobić?  

Z nawilżaczem powietrza Gree!

MYSTIC
Dba o Twoje zdrowie!

Zalecany poziom wilgotności Wysoki poziom wilgotnościNiski poziom wilgotności

40-60%40%
i mniej

60%
i więcej
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MYSTIC Cichy i intuicyjny...
Gree Mystic posiada pojemny, 4-litrowy zbiornik na wodę, który pozwala zapewnić stałe nawilżanie suchego 

powietrza. Wydajność do 300 ml/h odpowiada za efektywną obsługę pomieszczeń o powierzchni nawet do  

40 m2. Dzięki wbudowanemu czujnikowi wilgotności, od pełnego napełnienia, Mystic może bezobsługowo  

pracować nawet do kilkunastu godzin! Nawilżacz Gree podczas pracy pobiera nominalnie zaledwie 20W  

mocy elektrycznej, przez co jego działanie jest wyjątkowo energooszczędne. Mystic jest także łatwy  

w utrzymaniu i czyszczeniu. Model ten cechuje niski poziom ciśnienia akustycznego podczas nawilżania,  

co pozwala na wykorzystywanie go również nocą, bez zakłócania komfortu snu.

Mystic wyposażony został w 3 nastawy intensywności pracy oraz tryb inteligentny, aby można było  

w pełni dostosować jego działanie do różnych oczekiwań użytkowników. Nawilżacz Gree posiada dodatkowo  

filtr węglowy, dzięki któremu powietrze wykorzystywane do produkcji mikro mgiełki jest oczyszczane z pyłów,  

kurzu i mikroorganizmów. W tym modelu możliwe jest dodanie do zbiornika na wodę kilku kropel ulubionego olejku 

eterycznego, dzięki czemu do i dealnie nawilżonego powietrza wraz z magiczną mgiełką dostanie się zmysłowy 

zapach.

I możesz spać spokojnie!*Opcja: możliwość zastosowania olejku zapachowego.

Filtr 
węglowy

Tryb
inteligentny

3 nastawy
intensywności

Olejek 
eteryczny

*
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Na froncie urządzenia umieszczony został dyskretny, a zarazem 

czytelny wskaźnik LED informujący użytkownika o poziomie 

wilgotności w pomieszczeniu. 

 Pomarańczowy: <40% 
 Fioletowy: 40-60%
 Niebieski: >60%

MYSTIC
Równowaga nawilżania...

Temperatura powietrza (°C) Wilgotność względna (%) Wskazanie LED Gree Mystic*

19 40-65 Fioletowy

20 40-65 Fioletowy

21 40-65 Fioletowy

22 35-65 Pomarańczowy / Fioletowy

23 35-50 Pomarańczowy / Fioletowy

24 35 Pomarańczowy

Duża wydajność i efektywność:

 nawilżanie do 300 ml/h
 pojemny zbiornik na wodę 
 obsługa pomieszczeń do 40 m²
 niski pobór energii elektrycznej

Zdrowie:

 funkcja zdrowotna nawilżania 
 filtr wody w zestawie
 dodatkowy filtr węglowy w zestawie 
 łatwe i szybkie czyszczenie wszystkich elementów

Łatwa obsługa:

 automatyczne i praktycznie bezobsługowe działanie
 wyświetlacz LED informujący o wilgotności  
        w pomieszczeniu
 niewielkie gabaryty
 prosta konstrukcja, łatwość utrzymania

Komfortowa praca:

 cicha praca
 3 poziomy intensywności nawilżania
 tryb inteligentnej pracy
 możliwość zastosowania olejku zapachowego

SYSTEMY KLIMATYZACJI

Tabela zalecanej wilgotności powietrza w pomieszczeniu:
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MYSTIC    - parametry techniczne:

MODEL SCWK-4005

Wydajność ml/h 300

Pojemność zbiornika wody l 4

Zalecana powierzchnia pomieszczenia m2 30 ~ 40

Rodzaj nawilżania — Mikro mgiełka

Maksymalny czas pracy przy 
nominalnym nawilżaniu (300 ml/h) h 13

Maksymalny poziom 
ciśnienia akustycznego dB(A) 38

Nominalny pobór mocy elektrycznej W 20

Ilość trybów intensywności pracy — 3

Wymiary (wys. x szer. x głęb.) mm 317 x 239 x 168

Masa netto kg 1,6
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