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Το ΟΝΟΜΑ στους
αφυγραντήρες εξασφαλίζει...

Στεγνά και ευωδιαστά ρούχα
στο λεπτό
Βρείτε την απόλυτη λύση σε κάθε προσπάθεια που καταβάλλετε να στεγνώσετε γρήγορα τα
ρούχα σας και να διατηρήσετε την υπέροχη μυρωδιά που είχαν αφότου τα βγάλατε από το
πλυντήριο. Το μυστικό είναι ένα και το μοιράζονται μαζί σας οι αφυγραντήρες Inventor με την
εξελιγμένη λειτουργία Dryer - Στεγνώματος Ρούχων.
Χωρίς να σας απασχολεί αν εκτός σπιτιού επικρατούν βροχερές ημέρες ή αν τα επίπεδα
υγρασίας είναι αυξημένα, εσείς απλά ενεργοποιείτε τη λειτουργία Dryer του αφυγραντήρα σας.
Το ειδικό πρόγραμμα στεγνώματος ρούχων, θα σας εντυπωσιάσει τόσο με τα άμεσα και δραστικά
αποτελέσματά του όσο και με το ιδιαίτερα χαμηλό λειτουργικό κόστος, εξασφαλίζοντας στεγνά
και ευωδιαστά ρούχα με τον πιο οικονομικό τρόπο. Αυτή η μοναδική λειτουργία μετατρέπει τον
αφυγραντήρα στον καλύτερο φίλο κάθε νοικοκυράς που θέλει να εξοικονομήσει χρόνο και να
ξανακερδίσει τα ευωδιαστά και γεμάτα φρεσκάδα ρούχα της!

Απομακρυσμένο έλεγχο όπου και
όποτε θέλετε
Εξασφαλίστε χαμηλό λειτουργικό κόστος απ’ όπου και αν βρίσκεστε μέσω της λειτουργίας Wi-Fi
της σειράς αφυγραντήρων Eva II Pro Wi-Fi που πρώτη η Inventor ενσωμάτωσε στις λειτουργίες
του αφυγραντήρα. Μέσω της δυνατότητας απομακρυσμένης διαχείρισης του αφυγραντήρα που
σας προσφέρει η τεχνολογία Wi-Fi, το smartphone ή το tablet, μεταμορφώνεται σε ένα πανέξυπνο
τηλεχειριστήριο, όπου στην οθόνη του μπορείτε να δείτε τα επίπεδα υγρασίας του χώρου σας
- ενώ εσείς λείπετε – και να ρυθμίσετε το επιθυμητό ποσοστό υγρασίας. Μπορείτε επίσης να
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αφυγραντήρα σας, καθώς και να θέσετε οποιαδήποτε
λειτουργία του σαν να ήσασταν εκεί. Η λειτουργία Wi-Fi είναι ο απόλυτος σύμμαχος στην σωστή
λειτουργία του αφυγραντήρα σας που ως αποτέλεσμα έχει την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και
τον απόλυτο έλεγχο της συσκευής, χωρίς την παρουσία σας!!!

Ιδανικές συνθήκες απόλυτης
ησυχίας
Απολαύστε ιδανικές συνθήκες στο χώρο σας, εντελώς αθόρυβα. Η σειρά αφυγραντήρων Eva II Pro
Wi-Fi διαθέτει τη χαμηλότερη στάθμη θορύβου (37db) σε απόλυτο συνδυασμό με την υψηλότερη
απόδοση.
Τα χαμηλά επίπεδα θορύβου της σειράς Eva II Pro Wi-Fi δημιουργούν ένα χαλαρωτικό και ευχάριστο
περιβάλλον στο χώρο σας, απαλλαγμένο από ανεπιθύμητους ήχους και φυσικά υγρασία, γεγονός
που καθιστά την επιλογή της σειράς ως την ιδανική λύση, όταν αναζητάς προηγμένη τεχνολογία και
εντυπωσιακά αποτελέσματα χωρίς ίχνος κάποιου ενοχλητικού θορύβου.

Απόλυτα υγιεινή και
καθαρή ατμόσφαιρα
Η απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας που νιώθουμε όταν βρεθούμε στη φύση, μπορεί πλέον
να μεταφερθεί με μαγικό τρόπο στον χώρο του σπιτιού ή της εργασίας μας, χάρη στον
ενσωματωμένο Ιονιστή που διαθέτουν οι αφυγραντήρες Inventor!
Ο φυσικός τρόπος με τον οποίο o Ιονιστής εξουδετερώνει τα επιβλαβή σωματίδια της
ατμόσφαιρας, έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία του πιο καθαρού, υγιεινού και φρέσκου
περιβάλλοντος, πλήρως απαλλαγμένου από ρύπους, σκόνη, δυσάρεστες οσμές και
μικροοργανισμούς. Η ευεργετική επίδραση του Ιονιστή, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής σας, προστατεύοντας από ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος όπως το άσθμα
και παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια τόσο σε βρέφη και μωρά, όσο και σε άτομα που είναι
επιρρεπή σε αλλεργίες. Θα εκπλαγείτε από την αισθητή διαφορά στη ποιότητα του αέρα στον
χώρο σας και θα ανακαλύψετε νέα επίπεδα άνεσης και ξεκούρασης!

Εξαιρετικά αποτελέσματα μόνο για
απαιτητικές περιπτώσεις
Συνεχής
Αφύγρανση

Οι αφυγραντήρες Inventor θα σας βγάλουν ασπροπρόσωπους ακόμα και στις πιο δύσκολες και απαιτητικές
συνθήκες χρήσης, καλύπτοντας έτσι κάθε ανάγκη σας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο!
Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως δωμάτια με έντονη υγρασία ή δωμάτια που έχουν παραμείνει για μεγάλο χρονικό
διάστημα κλειστά, ενεργοποιήστε την λειτουργία συνεχούς αφύγρανσης και ο αφυγραντήρας θα λειτουργεί
συνεχόμενα (μέχρι να γεμίσει το δοχείο νερού) ή μόνιμα στην περίπτωση σύνδεσης τoυ αγωγού αποστράγγισης,
απορροφώντας την υγρασία από τον αέρα του χώρου. Η συσκευή θα λειτουργεί αδιάκοπα, ανεξαρτήτως του
ποσοστού υγρασίας που υπάρχει στον χώρο, ούτως ώστε να απορροφήσει και το παραμικρό ίχνος της από κάθε
σημείο του δωματίου. Θα εντυπωσιαστείτε από τα δραστικά αποτελέσματα και θα ανακαλύψετε πόσο εύκολα
αντιμετωπίζονται ακόμα και οι πιο δύσκολες καταστάσεις, έχοντας τον κατάλληλο σύμμαχο!

Απροβλημάτιστη λειτουργία κάθε στιγμή
Εμπιστευόμαστε πάντα τους καλύτερους και αυτούς που μας προσέχουν! Οι αφυγραντήρες Inventor
φροντίζουν από μόνοι τους για την ασφαλή λειτουργία τους, αποτρέποντας κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να
σας ανησυχήσει!
Προστασία
Υπερχείλισης

Με τη λειτουργία προστασίας από υπερχείλιση, αποκτάτε τον πλήρη έλεγχο της συσκευής σας ώστε
να αδειάζετε το δοχείο του νερού κάθε φορά που αυτό γεμίζει, αποφεύγοντας πιθανές διαρροές. Ο
χαρακτηριστικός ήχος και η φωτεινή λυχνία που θα ενεργοποιηθούν θα σας προειδοποιήσουν και θα σας
απαλλάξουν από κάθε άγχος και έγνοια, χαρίζοντάς σας ιδανικές συνθήκες κλίματος με τον πιο ασφαλή και
αποδοτικό τρόπο!

Ξέγνοιαστη λειτουργία και άψογα αποτελέσματα
Αφήστε τους ειδικούς να φροντίσουν για εσάς, χωρίς να χρειάζεται να παρέμβετε και να βεβαιωθείτε για την
ασφαλή λειτουργία του αφυγραντήρα. Η λειτουργία συνεχούς αποστράγγισης σας παρέχει ακριβώς αυτό που
χρειάζεστε.
Συνεχής
Αποστράγγιση
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Ο σωλήνας αποστράγγισης που παρέχεται με τον αφυγραντήρα, συνδέει τη συσκευή σας με το σιφόνι,
ώστε να μπορείτε να τη λειτουργείτε αδιάκοπα, χωρίς φόβο υπερχείλισης και διαρροής του νερού στο
δωμάτιο. Ξεγνοιάστε από το συνεχές άδειασμα του δοχείου νερού, αφού το νερό θα οδηγείται απευθείας
στην αποχέτευση και προσαρμόστε τη λειτουργία που απαιτούν οι συνθήκες στον χώρο σας, ώστε να
καταπολεμήσετε μια για πάντα την υγρασία.

Ικανότητα
Αφύγρανσης

Κατανάλωση

Στάθμη
Θορύβου

10 (Λίτρα/24 Ώρες)

190 (W)

39/41 Χ/Υ [dB(A)]

12 (Λίτρα/24 Ώρες)

200 (W)

41/43 Χ/Υ [dB(A)]
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Λειτουργία Silent

“Αθόρυβα”
αποτελέσματα
με μια μόνο
κίνηση
Η καταπολέμηση της υγρασίας με
τον πιο αθόρυβο τρόπο, αποτελεί
κύριο μέλημα της σειράς Avra,
η οποία φροντίζει μέσω της
λειτουργίας Silent να σας χαρίζει
ιδανικά επίπεδα άνεσης και
ησυχίας.
Με το πάτημα ενός πλήκτρου,
ενεργοποιείτε την λειτουργία
Silent και σε λίγα μόνο λεπτά
η ατμόσφαιρα στον χώρο σας
αναβαθμίζεται τόσο σε επίπεδο
υγρασίας όσο και σε συνθήκες
απόλυτης ησυχίας! Καταπολεμήστε
την υγρασία σε κάθε γωνία
του σπιτιού σας άμεσα και
αποτελεσματικά και απολαύστε
ανενόχλητοι τις δραστηριότητές
σας, τον ύπνο σας και κάθε
ενέργεια που απαιτεί συνθήκες
απόλυτης άνεσης.

Ιδανικές συνθήκες απόλυτης ησυχίας
Απολαύστε ιδανικές συνθήκες στο χώρο σας, εντελώς αθόρυβα. Η σειρά αφυγραντήρων Eva II Pro Wi-Fi διαθέτει
τη χαμηλότερη στάθμη θορύβου (37db) σε απόλυτο συνδυασμό με την υψηλότερη απόδοση.
Χαμηλή Στάθμη
Θορύβου

Τα χαμηλά επίπεδα θορύβου της σειράς Eva II Pro Wi-Fi δημιουργούν ένα χαλαρωτικό και ευχάριστο
περιβάλλον στο χώρο σας, απαλλαγμένο από ανεπιθύμητους ήχους και φυσικά υγρασία, γεγονός που
καθιστά την επιλογή της σειράς ως την ιδανική λύση, όταν αναζητάς προηγμένη τεχνολογία και εντυπωσιακά
αποτελέσματα χωρίς ίχνος κάποιου ενοχλητικού θορύβου.

Wi-Fi

Απόλυτα υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα
Η απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας που νιώθουμε όταν βρεθούμε στη φύση, μπορεί πλέον να μεταφερθεί με
μαγικό τρόπο στον χώρο του σπιτιού ή της εργασίας μας, χάρη στον ενσωματωμένο Ιονιστή που διαθέτουν οι
αφυγραντήρες Inventor!
Ιονιστής

Ο φυσικός τρόπος με τον οποίο o Ιονιστής εξουδετερώνει τα επιβλαβή σωματίδια της ατμόσφαιρας, έχει σαν
αποτέλεσμα την δημιουργία του πιο καθαρού, υγιεινού και φρέσκου περιβάλλοντος, πλήρως απαλλαγμένου
από ρύπους, σκόνη, δυσάρεστες οσμές και μικροοργανισμούς. Η ευεργετική επίδραση του Ιονιστή, συμβάλλει
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σας, προστατεύοντας από ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος όπως το
άσθμα και παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια τόσο σε βρέφη και μωρά, όσο και σε άτομα που είναι επιρρεπή σε
αλλεργίες. Θα εκπλαγείτε από την αισθητή διαφορά στη ποιότητα του αέρα στον χώρο σας και θα ανακαλύψετε
νέα επίπεδα άνεσης και ξεκούρασης!

Στεγνά και ευωδιαστά ρούχα στο λεπτό

Στέγνωμα
Ρούχων
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Βρείτε την απόλυτη λύση σε κάθε προσπάθεια που καταβάλλετε να στεγνώσετε γρήγορα τα ρούχα σας και να
διατηρήσετε την υπέροχη μυρωδιά που είχαν αφότου τα βγάλατε από το πλυντήριο. Το μυστικό είναι ένα και
το μοιράζονται μαζί σας οι αφυγραντήρες Inventor με την εξελιγμένη λειτουργία Dryer - Στεγνώματος Ρούχων.
Χωρίς να σας απασχολεί αν εκτός σπιτιού επικρατούν βροχερές ημέρες ή αν τα επίπεδα υγρασίας είναι
αυξημένα, εσείς απλά ενεργοποιείτε τη λειτουργία Dryer του αφυγραντήρα σας. Το ειδικό πρόγραμμα
στεγνώματος ρούχων, θα σας εντυπωσιάσει τόσο με τα άμεσα και δραστικά αποτελέσματά του όσο και με το
ιδιαίτερα χαμηλό λειτουργικό κόστος, εξασφαλίζοντας στεγνά και ευωδιαστά ρούχα με τον πιο οικονομικό
τρόπο. Αυτή η μοναδική λειτουργία μετατρέπει τον αφυγραντήρα στον καλύτερο φίλο κάθε νοικοκυράς που
θέλει να εξοικονομήσει χρόνο και να ξανακερδίσει τα ευωδιαστά και γεμάτα φρεσκάδα ρούχα της!

Ικανότητα
Αφύγρανσης

Κατανάλωση

Στάθμη
Θορύβου

16 (Λίτρα/24 Ώρες)

240 (W)

37/40/45 Χ/M/Υ [dB(A)]

20 (Λίτρα/24 Ώρες)

260 (W)

37/40/45 Χ/M/Υ [dB(A)]
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Απομακρυσμένος
έλεγχος όπου και
όποτε θέλετε
Εξασφαλίστε χαμηλό λειτουργικό
κόστος απ’ όπου και αν βρίσκεστε
μέσω της λειτουργίας Wi-Fi της
σειράς αφυγραντήρων Eva II Pro Wi-Fi
που πρώτη η Inventor ενσωμάτωσε
στις λειτουργίες του αφυγραντήρα.
Μέσω της δυνατότητας
απομακρυσμένης διαχείρισης του
αφυγραντήρα που σας προσφέρει
η τεχνολογία Wi-Fi, το smartphone
ή το tablet, μεταμορφώνεται σε ένα
πανέξυπνο τηλεχειριστήριο, όπου
στην οθόνη του μπορείτε να δείτε τα
επίπεδα υγρασίας του χώρου σας ενώ εσείς λείπετε – και να ρυθμίσετε
το επιθυμητό ποσοστό υγρασίας.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε
ή να απενεργοποιήσετε τον
αφυγραντήρα σας, καθώς και να
θέσετε οποιαδήποτε λειτουργία
του σαν να ήσασταν εκεί. Η
λειτουργία Wi-Fi είναι ο απόλυτος
σύμμαχος στην σωστή λειτουργία
του αφυγραντήρα σας που ως
αποτέλεσμα έχει την εξοικονόμηση
ενέργειας, αλλά και τον απόλυτο
έλεγχο της συσκευής, χωρίς την
παρουσία σας!!!
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Άψογα αποτελέσματα με τη χαμηλότερη κατανάλωση
Ενισχύστε ακόμα περισσότερο την οικονομική λειτουργία του αφυγραντήρα σας και επιτύχετε μείωση του
κόστους στο μισό, μέσω της εξελιγμένης λειτουργίας ECO που διαθέτει η σειρά αφυγραντήρων Rise της
Inventor.
Λειτουργία
ECO

Επιλέγοντας την κατάσταση ECO, ο αφυγραντήρας θα λειτουργεί μέχρις ότου η υγρασία του χώρου φτάσει
το 60% και θα ξεκινήσει ξανά όταν η υγρασία στον χώρο αυξηθεί. Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο αυτή τη
λειτουργία για να περιορίσετε τον χρόνο λειτουργίας του αφυγραντήρα μόνο στο διάστημα που υπάρχει
ανάγκη, αποφεύγοντας έτσι την αλόγιστη χρήση του και απολαμβάνοντας ταυτόχρονα άριστες συνθήκες
στον χώρο σας. Με τον αφυγραντήρα σε ECO κατάσταση, η κατανάλωση φτάνει τα 330Watt, απαλλάσσοντάς
σας από το άγχος και την έγνοια του κόστους λειτουργίας του.

Απόλυτα υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα
Η απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας που νιώθουμε όταν βρεθούμε στη φύση, μπορεί πλέον να μεταφερθεί με
μαγικό τρόπο στον χώρο του σπιτιού ή της εργασίας μας, χάρη στον ενσωματωμένο Ιονιστή που διαθέτουν
οι αφυγραντήρες Inventor!
Ιονιστής

Ο φυσικός τρόπος με τον οποίο o Ιονιστής εξουδετερώνει τα επιβλαβή σωματίδια της ατμόσφαιρας,
έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία του πιο καθαρού, υγιεινού και φρέσκου περιβάλλοντος, πλήρως
απαλλαγμένου από ρύπους, σκόνη, δυσάρεστες οσμές και μικροοργανισμούς. Η ευεργετική επίδραση
του Ιονιστή, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σας, προστατεύοντας από ασθένειες του
αναπνευστικού συστήματος όπως το άσθμα και παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια τόσο σε βρέφη και
μωρά, όσο και σε άτομα που είναι επιρρεπή σε αλλεργίες. Θα εκπλαγείτε από την αισθητή διαφορά στη
ποιότητα του αέρα στον χώρο σας και θα ανακαλύψετε νέα επίπεδα άνεσης και ξεκούρασης!

Ιδανικές συνθήκες ηρεμίας & χαλάρωσης
Η δύναμη των αφυγραντήρων Inventor είναι αθόρυβη και αφήνει τα αποτελέσματα να μιλούν από μόνα τους!
Χαμηλή Στάθμη
Θορύβου
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Η σειρά Rise με τη Desiccant τεχνολογία χωρίς συμπιεστή, προσφέρει την καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα
που πάντα επιθυμούσατε στα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, χαρίζοντάς σας στιγμές απόλυτης ηρεμίας
και ξεκούρασης. Οι ποιοτικές πρώτες ύλες κατασκευής, αλλά και η καινοτόμα τεχνολογία με αποξηραντικό
υλικό - Ζεόλιθο - αποτρέπουν την ύπαρξη ενοχλητικών θορύβων και εγγυώνται ξέγνοιαστες στιγμές απόλυτης
ησυχίας. Απολαύστε αθόρυβα την πιο όμορφη ατμόσφαιρα στον χώρο σας!

Ικανότητα
Αφύγρανσης

Κατανάλωση

Στάθμη
Θορύβου

8 (Λίτρα/24 Ώρες)

30/330/650 (W)

39/43/48 Χ/M/Υ [dB(A)]
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Ενίσχυση
Θέρμανσης

Ενίσχυση
της θέρμανσης
του χώρου
Ιδανικά επίπεδα υγρασίας στον
χώρο με τον πιο θερμό τρόπο! Η
προηγμένη τεχνολογία Desiccant
με Ζεόλιθο των αφυγραντήρων
Rise, επιτρέπει την χρήση του
αφυγραντήρα ακόμα και σε χώρους
με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες
(1-37οC), ενώ ταυτόχρονα ενισχύει
την απόδοση της θέρμανσης,
εξοικονομώντας έτσι ενέργεια και
χρήματα.
Ο αέρας θερμαίνεται προτού
διοχετευθεί στην ατμόσφαιρα,
με αποτέλεσμα να αυξάνει τη
θερμοκρασία που επικρατεί στο
δωμάτιο. Με τους Desiccant
αφυγραντήρες εξασφαλίζετε τόσο
την καταπολέμηση της υγρασίας
απολαμβάνοντας ιδανικές συνθήκες
στον χώρο σας, όσο και τη μείωση
του κόστους θέρμανσης, σχεδόν
κατά 20%. Επιλέξτε έξυπνα και
δημιουργήστε άμεσα και οικονομικά,
ένα άριστο περιβάλλον για εσάς και
τους αγαπημένους σας!
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Ιδανικά επίπεδα υγρασίας σε χρόνο μηδέν
Αντιμετωπίστε ακόμα και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις αυξημένης υγρασίας σε χώρους του σπιτιού σας και
απαλλαχτείτε από τη δυσάρεστη οσμή και αίσθηση που προκαλεί η ύπαρξη υγρασίας, μέσω της λειτουργίας
Turbo!
Τurbo

Ο αυξημένος ρυθμός εξαγωγής του αέρα συμβάλει καταλυτικά στην αντιμετώπιση της υγρασίας ακόμα και
στις πιο απομακρυσμένες γωνίες του χώρου, στα ταβάνια, καθώς και σε σημεία που έχουν επιβαρυνθεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αναβαθμισμένη λειτουργία Turbo θα σας λύσει τα χέρια με τις δραστικές
αλλαγές που όχι μόνο υπόσχεται, αλλά κάνει και πράξη, αφού αποδεδειγμένα μπορεί να επαναφέρει τα
φυσιολογικά επίπεδα υγρασίας που επικρατούσαν σε ένα πλημμυρισμένο υπόγειο, σε έναν χώρο που ήταν
για πάρα πολλούς μήνες κλειστός κ.ο.κ. Επιλέξτε τη λειτουργία Turbo και δημιουργήστε το άνετο και υγιεινό
περιβάλλον που επιθυμείτε, στο λεπτό!

Απόλυτα υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα
Η απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας που νιώθουμε όταν βρεθούμε στη φύση, μπορεί πλέον να μεταφερθεί με
μαγικό τρόπο στον χώρο του σπιτιού ή της εργασίας μας, χάρη στον ενσωματωμένο Ιονιστή που διαθέτουν οι
αφυγραντήρες Inventor!
Ιονιστής

Ο φυσικός τρόπος με τον οποίο o Ιονιστής εξουδετερώνει τα επιβλαβή σωματίδια της ατμόσφαιρας, έχει σαν
αποτέλεσμα την δημιουργία του πιο καθαρού, υγιεινού και φρέσκου περιβάλλοντος, πλήρως απαλλαγμένου
από ρύπους, σκόνη, δυσάρεστες οσμές και μικροοργανισμούς. Η ευεργετική επίδραση του Ιονιστή, συμβάλλει
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής σας, προστατεύοντας από ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος
όπως το άσθμα και παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια τόσο σε βρέφη και μωρά, όσο και σε άτομα που είναι
επιρρεπή σε αλλεργίες. Θα εκπλαγείτε από την αισθητή διαφορά στη ποιότητα του αέρα στον χώρο σας και
θα ανακαλύψετε νέα επίπεδα άνεσης και ξεκούρασης!

Εξοικονόμηση ενέργειας & κόστους λειτουργίας
Οι αφυγραντήρες Inventor αποτελούν συνώνυμο της οικονομίας και της εξοικονόμησης ενέργειας
φροντίζοντας να σας παρέχουν άμεσα & δραστικά αποτελέσματα, με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος!
Έξυπνη
Αφύγρανση
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Η λειτουργία Έξυπνης Αφύγρανσης, φέρνει την επανάσταση στην οικονομική λειτουργία του αφυγραντήρα,
με το πάτημα ενός και μόνο πλήκτρου. Ρυθμίστε τον αφυγραντήρα να λειτουργεί σε κατάσταση «Έξυπνης
Αφύγρανσης» και δείτε πως η συσκευή φροντίζει αυτόματα, χωρίς την παραμικρή δική σας συμβολή,
τη διατήρηση των ιδανικών συνθηκών στον χώρο, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ο αφυγραντήρας,
επιλέγοντας αυτόματα τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας μεταξύ 45% - 55%, ανάλογα πάντα με τη θερμοκρασία
δωματίου, εξασφαλίζει την συνεχή διατήρηση του κατάλληλου ποσοστού υγρασίας ώστε να απολαμβάνετε
άριστη ποιότητα αέρα με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Επιλέξτε «έξυπνα» και αποκτήστε το απόλυτο
περιβάλλον άνεσης και χαλάρωσης!

Ικανότητα
Αφύγρανσης

Κατανάλωση

Στάθμη
Θορύβου

30 (Λίτρα/24 Ώρες)

370 (W)

43/47 Χ/Υ [dB(A)]
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Στέγνωμα
Ρούχων

Στεγνά και
ευωδιαστά ρούχα
στο λεπτό
Βρείτε την απόλυτη λύση σε κάθε
προσπάθεια που καταβάλλετε να
στεγνώσετε γρήγορα τα ρούχα σας
και να διατηρήσετε την υπέροχη
μυρωδιά που είχαν αφότου τα
βγάλατε από το πλυντήριο. Το
μυστικό είναι ένα και το μοιράζονται
μαζί σας οι αφυγραντήρες Inventor
με την εξελιγμένη λειτουργία Dryer Στεγνώματος Ρούχων.
Χωρίς να σας απασχολεί αν εκτός
σπιτιού επικρατούν βροχερές
ημέρες ή αν τα επίπεδα υγρασίας
είναι αυξημένα, εσείς απλά
ενεργοποιείτε τη λειτουργία Dryer
του αφυγραντήρα σας. Το ειδικό
πρόγραμμα στεγνώματος ρούχων,
θα σας εντυπωσιάσει τόσο με τα
άμεσα και δραστικά αποτελέσματά
του όσο και με το ιδιαίτερα χαμηλό
λειτουργικό κόστος, εξασφαλίζοντας
στεγνά και ευωδιαστά ρούχα με
τον πιο οικονομικό τρόπο. Αυτή η
μοναδική λειτουργία μετατρέπει
τον αφυγραντήρα στον καλύτερο
φίλο κάθε νοικοκυράς που θέλει
να εξοικονομήσει χρόνο και να
ξανακερδίσει τα ευωδιαστά και γεμάτα
φρεσκάδα ρούχα της!
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Εξοικονόμηση ενέργειας & κόστους λειτουργίας
Οι αφυγραντήρες Inventor αποτελούν συνώνυμο της οικονομίας και της εξοικονόμησης ενέργειας φροντίζοντας
να σας παρέχουν άμεσα & δραστικά αποτελέσματα, με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος!
Έξυπνη
Αφύγρανση

Η λειτουργία Έξυπνης Αφύγρανσης, φέρνει την επανάσταση στην οικονομική λειτουργία του αφυγραντήρα,
με το πάτημα ενός και μόνο πλήκτρου. Ρυθμίστε τον αφυγραντήρα να λειτουργεί σε κατάσταση «Έξυπνης
Αφύγρανσης» και δείτε πως η συσκευή φροντίζει αυτόματα, χωρίς την παραμικρή δική σας συμβολή,
τη διατήρηση των ιδανικών συνθηκών στον χώρο, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Ο αφυγραντήρας,
επιλέγοντας αυτόματα τα επιθυμητά επίπεδα υγρασίας μεταξύ 45% - 55%, ανάλογα πάντα με τη θερμοκρασία
δωματίου, εξασφαλίζει την συνεχή διατήρηση του κατάλληλου ποσοστού υγρασίας ώστε να απολαμβάνετε
άριστη ποιότητα αέρα με τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Επιλέξτε «έξυπνα» και αποκτήστε το απόλυτο
περιβάλλον άνεσης και χαλάρωσης!

Απόλυτα υγιεινή
και καθαρή
ατμόσφαιρα

Ιδανικά επίπεδα υγρασίας σε χρόνο μηδέν

Τurbo

Αντιμετωπίστε ακόμα και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις αυξημένης υγρασίας σε χώρους του σπιτιού σας και
απαλλαχτείτε από τη δυσάρεστη οσμή και αίσθηση που προκαλεί η ύπαρξη υγρασίας, μέσω της λειτουργίας
Turbo!
Ο αυξημένος ρυθμός εξαγωγής του αέρα συμβάλει καταλυτικά στην αντιμετώπιση της υγρασίας ακόμα και
στις πιο απομακρυσμένες γωνίες του χώρου, στα ταβάνια, καθώς και σε σημεία που έχουν επιβαρυνθεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αναβαθμισμένη λειτουργία Turbo θα σας λύσει τα χέρια με τις δραστικές αλλαγές
που όχι μόνο υπόσχεται, αλλά κάνει και πράξη, αφού αποδεδειγμένα μπορεί να επαναφέρει τα φυσιολογικά
επίπεδα υγρασίας που επικρατούσαν σε ένα πλημμυρισμένο υπόγειο, σε έναν χώρο που ήταν για πάρα
πολλούς μήνες κλειστός κ.ο.κ. Επιλέξτε τη λειτουργία Turbo και δημιουργήστε το άνετο και υγιεινό περιβάλλον
που επιθυμείτε, στο λεπτό!

Αποδοτική λειτουργία και προστασία της συσκευής
Αποκτήστε τον απόλυτο σύμμαχο και συνεργάτη σας στον καθαρισμό και τη σωστή συντήρηση του
αφυγραντήρα σας, μέσω της προηγμένης λειτουργίας Υπενθύμισης Καθαρισμού Φίλτρου.
Υπενθύμιση
Καθαρισμού
Φίλτρου
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Η άνεση που προσφέρει μια συσκευή δεν φαίνεται μόνο στο αποτέλεσμα που επιφέρει η χρήση της στη
καθημερινότητά μας, αλλά και στον έξυπνο και εύχρηστο τρόπο λειτουργίας της. Εκμεταλλευτείτε τις μαγικές
ιδιότητες του αφυγραντήρα να «θυμάται» για εσάς και να φροντίζει να σας υπενθυμίζει κάθε φορά που το
φίλτρο χρίζει καθαρισμού και εξασφαλίστε την αποδοτικότερη και οικονομικότερη λειτουργία του. Διατηρώντας
τα φίλτρα πάντοτε καθαρά, επιμηκύνετε τον χρόνο ζωής του αφυγραντήρα, ενώ ταυτόχρονα διατηρείτε άριστη
την ποιότητα του αέρα στον χώρο!

Ικανότητα
Αφύγρανσης

Κατανάλωση

Στάθμη
Θορύβου

50 (Λίτρα/24 Ώρες)

550 (W)

51/52 Χ/Υ [dB(A)]
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Ιονιστής

Η απόλυτη αίσθηση φρεσκάδας
που νιώθουμε όταν βρεθούμε στη
φύση, μπορεί πλέον να μεταφερθεί
με μαγικό τρόπο στον χώρο του
σπιτιού ή της εργασίας μας, χάρη στον
ενσωματωμένο Ιονιστή που διαθέτουν
οι αφυγραντήρες Inventor!
Ο φυσικός τρόπος με τον οποίο o
Ιονιστής εξουδετερώνει τα επιβλαβή
σωματίδια της ατμόσφαιρας, έχει
σαν αποτέλεσμα την δημιουργία
του πιο καθαρού, υγιεινού και
φρέσκου περιβάλλοντος, πλήρως
απαλλαγμένου από ρύπους,
σκόνη, δυσάρεστες οσμές και
μικροοργανισμούς. Η ευεργετική
επίδραση του Ιονιστή, συμβάλλει στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής σας,
προστατεύοντας από ασθένειες του
αναπνευστικού συστήματος όπως το
άσθμα και παρέχοντας την απόλυτη
ασφάλεια τόσο σε βρέφη και μωρά,
όσο και σε άτομα που είναι επιρρεπή
σε αλλεργίες. Θα εκπλαγείτε από
την αισθητή διαφορά στη ποιότητα
του αέρα στον χώρο σας και θα
ανακαλύψετε νέα επίπεδα άνεσης και
ξεκούρασης!
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Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Μοντέλο
Ικανότητα
Αφύγρανσης

Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

AV1-10L

AV1-12L

EP3-WiFi16L

EP3-WiFi20L

R2-ION8L

PR1-ION30L

P4F-ION50L

10

12

16

20

8

30

50

190

200

240

260

30/330/650

370

550

39/41

41/43

37/40/45

37/40/45

39/43/48

43/47

51/52

107/85

118/99

165/141/110

165/141/110

120

220/190

345/320

2.1

2.1

3.0

3.0

2.0

4.7

6.0

320x215x420

320x215x420

350x245x510

350x245x510

351x180x500

400x254x562

392x282x616

11.2

11.4

14.0

14.4

6.3

15.5

19.8

R134a

R134a

R134a

R134a

-

R410a

R410a

από 5 έως 35

από 5 έως 35

από 5 έως 35

από 5 έως 35

από 1 έως 37

από 5 έως 35

από 5 έως 35

(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση
(W)

Στάθμη Θορύβου
(Χ/Μ/Υ) [db(A)]

Παροχή Αέρα
(Υ/Μ/Χ) (m3/h)

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

Διαστάσεις
(ΠxΒxΥ) (mm)

Καθαρό Βάρος
(Kg)

Ψυκτικό
Υγρό

Θερμοκρασία
Χώρου (°C)
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Το ΟΝΟΜΑ στους αφυγραντήρες έχει...

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
✓ για όλα τα μέρη της συσκευής
✓ σε οποιοδήποτε ανταλλακτικό
✓ στο κόστος εργασίας αποκατάστασης
λειτουργίας του προϊόντος

Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων.  Τα τεχνικά χαρακτηριστικά
ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών Inventor 211 3003300.  Συνθήκες μετρήσεων: Ικανότητα Αφύγρανσης 30°C - 80%RH.
INVENTOR A.G. Α.Ε.
24ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Tηλ: 211 300 3300 | Fax: 211 300 3333 | cs@inventor.ac

www.inventor.ac

