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O ar que respiramos em espaços fechados pode ser de menor qualidade 
do que o ar que respiramos fora. O purificador de ar remove o pó,   
bactérias, alergénios e maus odores do ar. Isto ajuda a reduzir, por    
exemplo, a febre dos fenos os sintomas de asmas através de ar limpo  
nos compartimentos. 

AR PURO

EAGLE
PURIFICADOR DE AR

www.thermosite.com

� De série

� Opcional



Controlo wifi

Motor turbo inverter

• Motor inverter de alta velocidade para lidar
com um grande volume de ar.

Ecrã digital em tempo real 
de PM2.5

Indicação tricolor da qualidade 
do ar

5 velocidades, 3 modos 
(automático, sleep, turbo)

Bloqueio de funções

Vantagens do filtro

• Filtro tipo barril de fácil extração

• Tecnologia dual de remoção de formaldeído
para melhorar a capacidade de absorção do
formaldeído e TVOC.

• Em comparação com o filtro HEPA
tradicional, o filtro é substituído de seis em
seis meses ou um ano, com uma vida útil
mais longa e melhor efeito de purificação.

Design de tecnologia biónica

• A grelha foi desenhada em forma de Asa de
Águia para reduzir a resistência da grelha ao
fluxo de ar. O volume de ar é maior, o nível
sonoro é menor, com apenas 27 dB(A) em
modo Sleep.

MODELO EAGLE 350

Código 3NGR0166

Referência de fabricante GCF350ASNA

Consumo elétrico (W) 25

Alimentação (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50

Fluxo de ar 350

Pressão sonora (dB(A)) 27~ 58

Área de aplicação 25 ~ 42

Largura do produto / altura / profundidade (mm) 292 / 663 / 292

Largura da embalagem / altura / profundidade (mm) 371 / 792 / 365

Peso líquido / bruto (kg) 6.5 / 8.5
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*ao valor apresentado acresce IVA à taxa legal em vigor.

PREÇO: 385,00€*


