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Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια, χάρη στη λειτουργία της έξυπνης αφύγρανσης. Η 
κατανάλωση ενός αφυγραντήρα επηρεάζεται από την θερμοκρασία του χώρου. Όταν η 
θερμοκρασία του χώρου είναι χαμηλή αυξάνεται η κατανάλωση, ενώ όταν η θερμοκρασία 
είναι υψηλότερη, μειώνεται η κατανάλωση. Η λειτουργία της έξυπνης αφύγρανσης, 
ρυθμίζει την επιθυμητή υγρασία του χώρου έτσι ώστε να προσφέρει υψηλή απόδοση για 
άνεση στον χώρο, με το λιγότερο δυνατό κόστος κατανάλωσης. 

Έξυπνη Αφύγρανση

Κάντε εύκολη την καθημερινότητά σας επιλέγοντας αφυγραντήρα Inventor με 
λειτουργία στεγνώματος ρούχων. Τοποθετήστε την απλώστρα με τα βρεγμένα ρούχα 
σε ένα μικρό δωμάτιο και κλείστε την πόρτα. O αφυγραντήρας Inventor θα στεγνώσει 
τα ρούχα δίνοντάς τους μια αίσθηση φρεσκάδας, ενώ ταυτόχρονα θα φροντίσει ώστε το 
δωμάτιο να διατηρηθεί στεγνό. Στεγνώστε αποτελεσματικά τα ρούχα σας με όλους τους 
αφυγραντήρες Inventor μέσω των λειτουργιών στεγνώματος ρούχων ή συνεχούς αφύγρανσης.

Στέγνωμα Ρούχων

Εξασφαλίστε χαμηλά επίπεδα θορύβου επιλέγοντας αφυγραντήρες Inventor με 3 επίπεδα 
λειτουργίας του ανεμιστήρα (Silent - Medium - Turbo). Επιλέξτε τη Silent κατάσταση του 
ανεμιστήρα και ο αφυγραντήρας θα λειτουργεί στα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου όταν οι 
συνθήκες το απαιτούν. Ενδείκνυται για χρήση σε υπνοδωμάτια - ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες- 
ώστε να απολαμβάνετε ιδανικές συνθήκες ύπνου, καθώς και σε χώρους όπου απαιτείται 
απόλυτη ησυχία  πχ. χώροι μελέτης.

Εξασφαλίστε καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο 
χώρο σας, με τον ενσωματωμένο ιονιστή, που 
διαθέτουν οι αφυγραντήρες Inventor. Τα ιόντα 
που απελευθερώνονται, εμπλουτίζουν τον αέρα, 
κατακρατούν σκόνη, βακτήρια, καπνό τσιγάρου 
και άλλες δυσάρεστες οσμές, δίνοντάς σας υγιεινή 
ατμόσφαιρα.

Η γκάμα των αφυγραντήρων Inventor αποτελείται από αφυγραντήρες τεχνολογίας Desiccant & 
με Συμπιεστή, ώστε οι καταναλωτές να βρίσκουν αυτό ακριβώς που ταιριάζει στις ανάγκες τους. 
Ο αφυγραντήρας Rise τεχνολογίας Desiccant της Inventor, λειτουργεί με αποξηραντικό υλικό και 
είναι η πιο αποδοτική λύση για χρήση σε χώρους με ελλιπή ή και χωρίς θέρμανση. Αν ο χώρος για 
τον οποίο προορίζεται ο αφυγραντήρας δεν θερμαίνεται πολλές ώρες την ημέρα, τότε επιλέξτε 
τον Desiccant αφυγραντήρα Rise.  
Οι αφυγραντήρες με συμπιεστή της Inventor, διακρίνονται για την ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση 
τους. Αν ο χώρος σας έχει ικανοποιητική θέρμανση (μεγαλύτερη από 15°C), μπορείτε εύκολα και 
άμεσα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα.

Χαμηλή Στάθμη 
Θορύβου

Ιονιστής
Αφυγραντήρες Desiccant & με Συμπιεστή

Αφυγραντήρες Inventor...   για κάθε ανάγκη καταπολέμησης της υγρασίας!



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ 2017 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ 20174 5

Ενεργοποιήστε & απενεργοποιήστε τον 
αφυγραντήρα σας ακόμα και όταν εσείς 
δεν βρίσκεστε στο χώρο, απλά πατώντας 
το πλήκτρο ON/OFF, της εφαρμογής.

Εύκολος Χειρισμός Υψηλές Επιδόσεις

Μέσω της εφαρμογής INVmate II η λειτουργία της 
συνεχούς αφύγρανσης, είναι εφικτή από μακριά! 

Ενεργοποιήστε την αδιάκοπη λειτουργία του 
αφυγραντήρα, όταν αυτή απαιτείται, ακόμα και όταν 

δεν βρίσκεστε στο χώρο και αντιμετωπίστε καταλυτικά 
απαιτητικές περιπτώσεις, εξαφανίζοντας την υγρασία 

άμεσα και αποτελεσματικά.

Εξασφαλίστε καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα 
στο χώρο σας – απαλλαγμένη από σκόνη, 
βακτήρια, καπνό τσιγάρου και άλλες 
δυσάρεστες οσμές - απλά ενεργοποιώντας μέσω 
του Smartphone σας τη λειτουργία ιονιστή. 

Ιονιστής

Επωφεληθείτε από την επιλογή 3 επιπέδων 
λειτουργίας του ανεμιστήρα (Silent –

Medium – Turbo). Πατώντας το πλήκτρο FAN της 
εφαρμογής, έχετε τη δυνατότητα να προσαρμόσετε 

τη λειτουργία του αφυγραντήρα ανάλογα με τα 
επίπεδα υγρασίας που επικρατούν στο χώρο.  

3 Ταχύτητες Ανεμιστήρα

Όταν τα επίπεδα υγρασίας στο χώρο σας είναι 
ιδιαίτερα αυξημένα, ενεργοποιήστε απλά την 

λειτουργία Turbo μέσω του κινητού σας. Η ενισχυμένη 
εξαγωγή αέρα μπορεί και επαναφέρει αποτελεσματικά 

σε σύντομο χρονικό διάστημα, τα ιδανικά επίπεδα 
υγρασίας στο χώρο για άνετη ατμόσφαιρα.

Άμεση Απόδοση

Μέσω της εφαρμογής INVmate II, μπορείτε να 
ρυθμίσετε την υγρασία, στα επιθυμητά όρια, απλά 
προσαρμόζοντας το λευκό δείκτη – δεξιά, με τη 
φορά των δεικτών του ρολογιού για αύξηση και 
αριστερά για μείωση – στο ποσοστό που επιθυμείτε 
να έχετε στο χώρος σας.

Απόλυτος Έλεγχος

Η ανανεωμένη έκδοση της εφαρμογής INVmate II, σας 
δίνει πλέον την ευελιξία που πάντα χρειαζόσασταν. 
Η λειτουργία στεγνώματος ρούχων είναι διαθέσιμη 
μέσω της εφαρμογής, ώστε να έχετε στεγνά και 
ευωδιαστά ρούχα σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
διατηρώντας το δωμάτιο απόλυτα στεγνό. 

Στέγνωμα Ρούχων

Ενεργοποιήστε την λειτουργία της έξυπνης 
αφύγρανσης από το Smartphone σας. Ο 

αφυγραντήρας θα επιλέξει αυτόματα, τα ιδανικά 
επίπεδα υγρασίας του χώρου ανάλογα με τη 

θερμοκρασία δωματίου, εξασφαλίζοντας έτσι 
χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και άριστες 

συνθήκες στο χώρο σας.

Εξοικονόμηση Χρημάτων

Έξυπνη Τεχνολογία Wi-Fi Εξοικονομήστε ενέργεια & ρυθμίστε τα ιδανικά επίπεδα 
υγρασίας στο χώρο σας, απ’ όπου και αν βρίσκεστε.



Wi-Fi

Ρυθμίστε τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας στο χώρο σας, απ’ όπου και αν βρίσκεστε. Απολαύστε ιδανικές συνθήκες 
και εξοικονομήστε ενέργεια. Κατεβάστε την εφαρμογή INVmate II μέσω Google Play ή App Store δωρεάν και  
δημιουργήστε το περιβάλλον που εσείς θέλετε, όταν το θέλετε, μέσω της έξυπνης τεχνολογίας Wi-Fi.



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ 2017 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ 20178 9

Εξασφαλίστε καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο 
χώρο σας, με τον ενσωματωμένο ιονιστή, που 

διαθέτουν οι αφυγραντήρες Inventor. Τα ιόντα 
που απελευθερώνονται, εμπλουτίζουν τον αέρα, 
κατακρατούν σκόνη, βακτήρια, καπνό τσιγάρου 

και άλλες δυσάρεστες οσμές, δίνοντάς σας υγιεινή 
ατμόσφαιρα.

Ιονιστής

Ρυθμίστε τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας στο χώρο 
σας, απ’ όπου και αν βρίσκεστε. Απολαύστε ιδανικές 

συνθήκες και εξοικονομήστε ενέργεια. Κατεβάστε 
την εφαρμογή INVmate II μέσω Google Play ή App 

Store δωρεάν και δημιουργήστε το περιβάλλον που 
εσείς θέλετε, όταν το θέλετε, μέσω της 

έξυπνης τεχνολογίας Wi-Fi.
Η εφαρμογή INVmate II, διαθέτει όλες τις 

λειτουργίες, ενός σύγχρονου αφυγραντήρα, ώστε 
να απολαμβάνετε τα οφέλη των ιδανικών επιπέδων 
υγρασίας στο χώρο σας, απ όπου και αν βρίσκεστε.

Wi-Fi

Επιλέξτε τη Silent κατάσταση του ανεμιστήρα από τα 3 επίπεδα 
λειτουργίας (Silent - Medium - Turbo) και ο αφυγραντήρας θα 
λειτουργεί στα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου όταν οι συνθήκες 
το απαιτούν. Ενδείκνυται για χρήση σε υπνοδωμάτια - ιδιαίτερα 
τις βραδινές ώρες- ώστε να απολαμβάνετε ιδανικές συνθήκες 
ύπνου, καθώς και σε χώρους όπου απαιτείται απόλυτη ησυχία 
π.χ. χώροι μελέτης.

Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Στεγνώστε τα ρούχα σας αποτελεσματικά και υγιεινά με τη 
λειτουργία Dryer. Τοποθετήστε την απλώστρα με τα ρούχα σε 
ένα μικρό δωμάτιο (με κλειστή την πόρτα) και ενεργοποιήστε 
το πρόγραμμα στεγνώματος ρούχων. Ο αέρας που 
παράγεται, ενισχύει την αίσθηση φρεσκάδας και εξασφαλίζει 
στεγνά και ευωδιαστά ρούχα σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
διατηρώντας το δωμάτιο απόλυτα στεγνό.

Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια, χάρη στην 
λειτουργία της έξυπνης αφύγρανσης. Ο αφυγραντήρας 
επιλέγει αυτόματα τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας 
του χώρου ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου, 
εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και 
άριστες συνθήκες χώρου.

Κωδικός Ικανότητα Αφύγρανσης
(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)

EP3-WiFi16L 16 240 37/40/45 165/141/110 3.0 350x245x510 14.0 R134a 5-35

EP3-WiFi20L 20 260 37/40/45 165/141/110 3.0 350x245x510 14.4 R134a 5-35

Στέγνωμα Ρούχων

Έξυπνη Αφύγρανση



Χαμηλή Στάθμη Θορύβου

Εξασφαλίστε ιδανικές συνθήκες στο χώρο σας, με τη χαμηλότερη στάθμη θορύβου. Οι αφυγραντήρες Inventor της 
σειράς EVA II Pro διαθέτουν 3 επίπεδα λειτουργίας του ανεμιστήρα (Silent – Medium – Turbo) το οποίο έχει σαν 
αποτέλεσμα όχι μόνο την άψογη λειτουργία του αφυγραντήρα, βάση των επιθυμητών συνθηκών, αλλά και πολύ 
χαμηλά επίπεδα θορύβου.
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Στεγνώστε τα ρούχα σας αποτελεσματικά και 
υγιεινά με τη λειτουργία Dryer. Τοποθετήστε την 
απλώστρα με τα ρούχα σε ένα μικρό δωμάτιο 
(με κλειστή την πόρτα) και ενεργοποιήστε το 
πρόγραμμα στεγνώματος ρούχων. Ο αέρας που 
παράγεται, ενισχύει την αίσθηση φρεσκάδας 
και εξασφαλίζει στεγνά και ευωδιαστά ρούχα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, διατηρώντας το 
δωμάτιο απόλυτα στεγνό.

Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια, χάρη 
στην λειτουργία της έξυπνης αφύγρανσης. Ο 
αφυγραντήρας επιλέγει αυτόματα τα ιδανικά 
επίπεδα υγρασίας του χώρου ανάλογα με τη 
θερμοκρασία δωματίου, εξασφαλίζοντας έτσι 
χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και άριστες 
συνθήκες χώρου.

Κωδικός Ικανότητα Αφύγρανσης
(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)

EP3-ION16L 16 240 37/40/45 165/141/110 3.0 350x245x510 14.0 R134a 5-35

EP3-ION20L 20 260 37/40/45 165/141/110 3.0 350x245x510 14.4 R134a 5-35

Στέγνωμα Ρούχων

Έξυπνη Αφύγρανση

Εξασφαλίστε καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο 
χώρο σας, με τον ενσωματωμένο ιονιστή, που 

διαθέτουν οι αφυγραντήρες Inventor. Τα ιόντα 
που απελευθερώνονται, εμπλουτίζουν τον αέρα, 
κατακρατούν σκόνη, βακτήρια, καπνό τσιγάρου 

και άλλες δυσάρεστες οσμές, δίνοντάς σας υγιεινή 
ατμόσφαιρα.

Ιονιστής 

Επιλέξτε τη Silent κατάσταση του ανεμιστήρα 
από τα 3 επίπεδα λειτουργίας (Silent - Medium 

- Turbo) και ο αφυγραντήρας θα λειτουργεί στα 
χαμηλότερα επίπεδα θορύβου όταν οι συνθήκες 

το απαιτούν. Ενδείκνυται για χρήση σε
υπνοδωμάτια - ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες- ώστε 

να απολαμβάνετε ιδανικές συνθήκες ύπνου, 
καθώς και σε χώρους όπου απαιτείται απόλυτη 

ησυχία π.χ. χώροι μελέτης.

Χαμηλή Στάθμη 
Θορύβου



Στέγνωμα Ρούχων

Απολαύστε στεγνά και ευωδιαστά ρούχα σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη λειτουργία Dryer. Το πρόγραμμα 
στεγνώματος ρούχων του αφυγραντήρα παράγει αέρα, ο οποίος στεγνώνει τα ρούχα και ενισχύει την αίσθηση 
φρεσκάδας, διατηρώντας παράλληλα το δωμάτιο απόλυτα στεγνό.
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Στεγνώστε τα ρούχα σας αποτελεσματικά και 
υγιεινά με τη λειτουργία Dryer. Τοποθετήστε την 
απλώστρα με τα ρούχα σε ένα μικρό δωμάτιο 
(με κλειστή την πόρτα) και ενεργοποιήστε το 
πρόγραμμα στεγνώματος ρούχων. Ο αέρας που 
παράγεται, ενισχύει την αίσθηση φρεσκάδας 
και εξασφαλίζει στεγνά και ευωδιαστά ρούχα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, διατηρώντας το 
δωμάτιο απόλυτα στεγνό.

Μειώστε γρήγορα την υγρασία, σε χώρους όπου 
είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η αναβαθμισμένη 

λειτουργία Turbo, ενισχύει την εξαγωγή αέρα και 
επαναφέρει αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας στο 
χώρο για άνετη ατμόσφαιρα.  

Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια, χάρη 
στην λειτουργία της έξυπνης αφύγρανσης. Ο 
αφυγραντήρας επιλέγει αυτόματα τα ιδανικά 
επίπεδα υγρασίας του χώρου ανάλογα με τη 
θερμοκρασία δωματίου, εξασφαλίζοντας έτσι 
χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και άριστες 
συνθήκες χώρου.

Εξασφαλίστε καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο 
χώρο σας, με τον ενσωματωμένο ιονιστή, που 

διαθέτουν οι αφυγραντήρες Inventor. Τα ιόντα 
που απελευθερώνονται, εμπλουτίζουν τον αέρα, 
κατακρατούν σκόνη, βακτήρια, καπνό τσιγάρου 

και άλλες δυσάρεστες οσμές, δίνοντάς σας υγιεινή 
ατμόσφαιρα.

Κωδικός Ικανότητα Αφύγρανσης
(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση
(W)

Στάθμη Θορύβου
(Χ/Υ) [db(A)]

Παροχή Αέρα
(Υ/Χ) (m3/h)

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

Διαστάσεις
(ΠxΒxΥ) (mm)

Καθαρό Βάρος
(Kg) Ψυκτικό Υγρό Θερμοκρασία Χώρου

(°C)

E2-ION20L 20 322 45/47 170/150 3.0 350x245x510 14.4 R134a 5-35

Ιονιστής 

Turbo

Στέγνωμα Ρούχων

Έξυπνη Αφύγρανση



Ιονιστής

Εξασφαλίστε καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο σας, με τον ενσωματωμένο ιονιστή. Ενεργοποιώντας τη 
λειτουργία Ιονιστή, ιόντα απελευθερώνονται στο χώρο απορροφώντας σκόνη, βακτήρια, καπνό τσιγάρου και 
άλλες δυσάρεστες οσμές, προσφέροντας υγιεινή και υψηλής ποιότητας ατμόσφαιρα.
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Μειώστε γρήγορα την υγρασία, σε χώρους όπου 
είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η αναβαθμισμένη 

λειτουργία Turbo, ενισχύει την εξαγωγή αέρα και 
επαναφέρει αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας στο 
χώρο για άνετη ατμόσφαιρα.  

Turbo

Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια, χάρη 
στην λειτουργία της έξυπνης αφύγρανσης. Ο 
αφυγραντήρας επιλέγει αυτόματα τα ιδανικά 
επίπεδα υγρασίας του χώρου ανάλογα με τη 
θερμοκρασία δωματίου, εξασφαλίζοντας έτσι 
χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και άριστες 
συνθήκες χώρου.

Έξυπνη Αφύγρανση

Εξασφαλίστε καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο 
χώρο σας, με τον ενσωματωμένο ιονιστή, που 

διαθέτουν οι αφυγραντήρες Inventor. Τα ιόντα 
που απελευθερώνονται, εμπλουτίζουν τον αέρα, 
κατακρατούν σκόνη, βακτήρια, καπνό τσιγάρου 

και άλλες δυσάρεστες οσμές, δίνοντάς σας υγιεινή 
ατμόσφαιρα.

Ιονιστής

Στεγνώστε τα ρούχα σας αποτελεσματικά και 
υγιεινά με τη λειτουργία Dryer. Τοποθετήστε την 
απλώστρα με τα ρούχα σε ένα μικρό δωμάτιο 
(με κλειστή την πόρτα) και ενεργοποιήστε το 
πρόγραμμα στεγνώματος ρούχων. Ο αέρας που 
παράγεται, ενισχύει την αίσθηση φρεσκάδας 
και εξασφαλίζει στεγνά και ευωδιαστά ρούχα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα, διατηρώντας το 
δωμάτιο απόλυτα στεγνό.

Στέγνωμα Ρούχων

Κωδικός Ικανότητα Αφύγρανσης
(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση
(W)

Στάθμη Θορύβου
(Χ/Υ) [db(A)]

Παροχή Αέρα
(Υ/Χ) (m3/h)

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

Διαστάσεις
(ΠxΒxΥ) (mm)

Καθαρό Βάρος
(Kg) Ψυκτικό Υγρό Θερμοκρασία Χώρου

(°C)

PR1-ION12L 12 197 40/45 200/170 3.0 350x238x510 10.5 R134a 5-35

PR1-ION30L 30 370 43/47 220/190 4.7 400x254x562 15.5 R410Α 5-35



Στέγνωμα Παπουτσιών

Ο πιο έξυπνος και αποτελεσματικός τρόπος για να στεγνώσετε τα παπούτσια σας ακόμα και όταν οι συνθήκες 
δεν το επιτρέπουν. Με τον αφυγραντήρα της Inventor Premium XL μπορείτε να καταπολεμήσετε δραστικά την 
υγρασία στον χώρο σας αλλά και να στεγνώσετε άμεσα τα παπούτσια σας χάρη στο ειδικό εξάρτημα.
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Κωδικός Ικανότητα Αφύγρανσης
(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση
(W)

Στάθμη Θορύβου
(Χ/Υ) [db(A)]

Παροχή Αέρα
(Υ/Χ) (m3/h)

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

Διαστάσεις
(ΠxΒxΥ) (mm)

Καθαρό Βάρος
(Kg) Ψυκτικό Υγρό Θερμοκρασία Χώρου

(°C)

PR1-30XL 30 370 43/46 225/190 5.0 400x254x620 17.3 R410A 5-35

Στεγνώστε τα ρούχα σας αποτελεσματικά και 
υγιεινά με τη λειτουργία CLOTHES. Τοποθετήστε την 

απλώστρα με τα ρούχα σε ένα μικρό δωμάτιο (με 
κλειστή τη πόρτα) και ενεργοποιήστε το πρόγραμμα 
στέγνωμα ρούχων. Ο αέρας που παράγεται, ενισχύει 
την αίσθηση φρεσκάδας και εξασφαλίζει στεγνά και 

ευωδιαστά ρούχα σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
διατηρώντας το δωμάτιο απόλυτα στεγνό.

Στέγνωμα Ρούχων

Ξεγνοιάστε από το συνεχές άδειασμα του 
δοχείου νερού χάρη στη δυνατότητα συνεχούς 
αποστράγγισης. Τοποθετήστε το σωληνάκι στο πίσω 
μέρος της συσκευής και συνδέστε το με το σιφόνι. 
Το νερό του αέρα που συλλέγεται κατά τη λειτουργία 
του αφυγραντήρα, θα οδηγείται απευθείας στην 
αποχέτευση.

Συνεχής Αποστράγγιση

Ο πιο έξυπνος και αποτελεσματικός τρόπος για 
να στεγνώσετε τα παπούτσια σας ακόμα και 

όταν οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Με τον 
αφυγραντήρα της Inventor Premium XL μπορείτε 

να καταπολεμήσετε δραστικά την υγρασία στον 
χώρο σας αλλά και να στεγνώσετε άμεσα τα 

παπούτσια σας χάρη στο ειδικό εξάρτημα που 
περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Στέγνωμα Παπουτσιών

Ενισχύστε την ομοιόμορφη κατανομή αέρα και 
βελτιώστε άμεσα την ατμόσφαιρα στο χώρο 
σας. Με τη λειτουργία Swing του αφυγραντήρα, 
ενεργοποιείται η κίνηση των περσίδων και ο 
αέρας κατανέμεται ομοιόμορφα σε κάθε σημείο 
του δωματίου, προσφέροντας γρηγορότερα 
αποτελέσματα και επιπλέον άνεση.

Ομοιόμορφη 
Κατανομή Αέρα



Ενίσχυση Θέρμανσης

Ενισχύστε την θέρμανση και μειώστε σημαντικά το κόστος της. Χάρη στην εξαγωγή θερμού αέρα (10°C έως 12°C 
πιο ζεστός από τη θερμοκρασία του δωματίου), ταυτόχρονα με την αφύγρανση ενισχύεται και η θέρμανση του 
χώρου οικονομικά και αποτελεσματικά.
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Κωδικός Ικανότητα Αφύγρανσης
(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση
(W)

Στάθμη Θορύβου
(Χ/Μ/Υ) [db(A)]

Παροχή Αέρα
(m3/h)

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

Διαστάσεις
(ΠxΒxΥ) (mm)

Καθαρό Βάρος
(Kg) Ψυκτικό Υγρό Θερμοκρασία Χώρου

(°C)

R2-ION8L 8 30/330/650 39/43/48 120 2.0 351x180x500 6.3 - 1-37

Μειώστε την κατανάλωση ρεύματος και 
εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια.

Με τη λειτουργία ECO η συσκευή λειτουργεί 
οικονομικότερα και η κατανάλωση μειώνεται 

στο μισό (330Watt).

Εξασφαλίστε καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο 
σας, με τον ενσωματωμένο ιονιστή, που διαθέτουν οι 
αφυγραντήρες Inventor. Τα ιόντα που απελευθερώνονται, 
εμπλουτίζουν τον αέρα, κατακρατούν σκόνη, βακτήρια, 
καπνό τσιγάρου και άλλες δυσάρεστες οσμές, δίνοντάς σας 
υγιεινή ατμόσφαιρα.

Ιονιστής

Ενίσχυση 
Θέρμανσης

Λειτουργία ECO

Απολαύστε αθόρυβη λειτουργία με τον Desic-
cant αφυγραντήρα Rise. Χάρη στη λειτουργία 

με αποξηραντικό υλικό - χωρίς συμπιεστή - 
απολαμβάνετε αθόρυβα και αποτελεσματικά, 

υγιεινή ατμόσφαιρα χωρίς υγρασία.

Αθόρυβη 
Λειτουργία

Επωφεληθείτε από την τεχνολογία του 
αφυγραντήρα Rise, χωρίς συμπιεστή - με 
αποξηραντικό υλικό – και αντιμετωπίστε 

προβλήματα υγρασίας, αποδοτικά και 
οικονομικά. Η τεχνολογία Desiccant προσφέρει 

την οικονομικότερη αφύγρανση σε χώρους 
που θερμαίνονται λίγες ώρες την ημέρα ή με 

θερμοκρασία χαμηλότερη των 15°C.

Τεχνολογία 
Desiccant

(χωρίς συμπιεστή)

Ενισχύστε τη θέρμανση και μειώστε σημαντικά 
το κόστος της. Χάρη στην εξαγωγή θερμού αέρα 
(10ºC έως 12ºC  πιο ζεστός από τη θερμοκρασία 
δωματίου), ταυτόχρονα με την αφύγρανση 
ενισχύεται και η θέρμανση του χώρου 
οικονομικά και αποτελεσματικά.



Silent

Απολαύστε αθόρυβα την υγιεινή ατμόσφαιρα ενός χώρου χωρίς υγρασία. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Silent 
κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε ώρες που απαιτούν απόλυτη ησυχία και εξασφαλίστε τα ιδανικά επίπεδα 
υγρασίας στο χώρο, χωρίς ενοχλήσεις. 
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Επωφεληθείτε από τη λειτουργία συνεχούς 
αφύγρανσης για άμεσα αποτελέσματα 

όπου απαιτείται η αδιάκοπη λειτουργία του 
αφυγραντήρα. Με την συνεχή αφύγρανση η 

συσκευή δρα καταλυτικά σε απαιτητικές συνθήκες 
όπως στέγνωμα ρούχων ή πλημμυρισμένων 

δωματίων, εξαφανίζοντας την υγρασία άμεσα και 
αποτελεσματικά.

Συνεχής
Αφύγρανση

Ξεγνοιάστε από το συνεχές άδειασμα του 
δοχείου νερού χάρη στη δυνατότητα συνεχούς 

αποστράγγισης. Τοποθετήστε το σωληνάκι στο πίσω 
μέρος της συσκευής και συνδέστε το με το σιφόνι. 

Το νερό του αέρα που συλλέγεται κατά τη λειτουργία 
του αφυγραντήρα, θα οδηγείται απευθείας στην 

αποχέτευση.

Συνεχής 
Αποστράγγιση

Κωδικός Ικανότητα Αφύγρανσης
(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση
(W)

Στάθμη Θορύβου
(Χ/Υ) [db(A)]

Παροχή Αέρα
(Υ/Χ) (m3/h)

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

Διαστάσεις
(ΠxΒxΥ) (mm)

Καθαρό Βάρος
(Kg) Ψυκτικό Υγρό Θερμοκρασία Χώρου

(°C)

C2-10L 10 215 40/43 120/100 2.0 308x247x456 11.2 R134a 5-35

C2-12L 12 207 40/44 120/100 2.0 308x247x456 11.0 R134a 5-35

Απολαύστε αθόρυβα την υγιεινή ατμόσφαιρα 
ενός χώρου χωρίς υγρασία. Ενεργοποιήστε τη 
λειτουργία Silent κατά τη διάρκεια της νύχτας 
ή σε ώρες που απαιτούν απόλυτη ησυχία και 
εξασφαλίστε τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας στο 
χώρο, χωρίς ενοχλήσεις.

Silent

Απολαύστε την ασφαλή λειτουργία του 
αφυγραντήρα χάρη στον ειδικό εξοπλισμό για 
προστασία από υπερχείλιση. Όταν το δοχείο 
νερού γεμίσει ο αφυγραντήρας απενεργοποιείται 
αυτόματα και η ένδειξη Full ανάβει για να σας 
ειδοποιήσει ότι πρέπει να αδειάσετε το δοχείο 
νερού, αποτρέποντας οποιαδήποτε διαρροή.

Προστασία
Υπερχείλισης



Αντλία Νερού PUMP

Η ενσωματωμένη αντλία νερού με δυνατότητα ανύψωσης 5 μέτρων, σας επιτρέπει να συνδέσετε τη συσκευή με το 
δίκτυο αποχέτευσης, ακόμα και αν αυτό είναι σε απομακρυσμένο ή δυσπρόσιτο σημείο.

Wi-Fi

Ρυθμίστε τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας στο χώρο σας, απ’ όπου και αν βρίσκεστε. Απολαύστε ιδανικές συνθήκες 
και εξοικονομήστε ενέργεια. Κατεβάστε την εφαρμογή INVmate II μέσω Google Play ή App Store δωρεάν και 
δημιουργήστε το περιβάλλον που εσείς θέλετε, όταν το θέλετε, μέσω της έξυπνης τεχνολογίας Wi-Fi.
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Κωδικός Ικανότητα Αφύγρανσης
(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση
(W)

Στάθμη Θορύβου
(Χ/Υ) [db(A)]

Παροχή Αέρα
(Υ/Χ) (m3/h)

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

Διαστάσεις
(ΠxΒxΥ) (mm)

Καθαρό Βάρος
(Kg) Ψυκτικό Υγρό Θερμοκρασία Χώρου

(°C)

P2-WiFi25L 25 290* 52/54 210/180 3.0 386x260x500 15.3 R410A 5-35

Ρυθμίστε τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας στο χώρο 
σας, απ’ όπου και αν βρίσκεστε. Απολαύστε 

ιδανικές συνθήκες και εξοικονομήστε ενέργεια. 
Κατεβάστε την εφαρμογή INVmate II μέσω Goo-
gle Play ή App Store δωρεάν και δημιουργήστε 

το περιβάλλον που εσείς θέλετε, όταν το θέλετε, 
μέσω της έξυπνης τεχνολογίας Wi-Fi.

Η εφαρμογή INVmate II, διαθέτει όλες τις 
λειτουργίες, ενός σύγχρονου αφυγραντήρα, 

ώστε να απολαμβάνετε τα οφέλη των ιδανικών 
επιπέδων υγρασίας στο χώρο σας, απ’ όπου και αν 

βρίσκεστε.

Wi-Fi

Προστατέψτε τον αφυγραντήρα διατηρώντας τα 
φίλτρα καθαρά χάρη στη λειτουργία καθαρισμού 
φίλτρων. Η ένδειξη Filter θα σας ενημερώνει 
κάθε φορά που απαιτείται ο καθαρισμός 
τους, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτικότερη 
λειτουργία της συσκευής και αυξάνοντας την 
διάρκεια ζωής του αφυγραντήρα.

Υπενθύμιση 
Καθαρισμού Φίλτρου

Μειώστε γρήγορα την υγρασία, σε χώρους όπου είναι 
ιδιαίτερα αυξημένη. Η αναβαθμισμένη λειτουργία 
Turbo, ενισχύει την εξαγωγή αέρα και επαναφέρει 
αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας στο χώρο για άνετη 
ατμόσφαιρα.  

Turbo

Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια, χάρη 
στην λειτουργία της έξυπνης αφύγρανσης. Ο 
αφυγραντήρας επιλέγει αυτόματα τα ιδανικά 
επίπεδα υγρασίας του χώρου ανάλογα με τη 

θερμοκρασία δωματίου, εξασφαλίζοντας έτσι 
χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και άριστες 

συνθήκες χώρου.

Έξυπνη 
Αφύγρανση
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Κωδικός Ικανότητα Αφύγρανσης
(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση
(W)

Στάθμη Θορύβου
(Χ/Υ) [db(A)]

Παροχή Αέρα
(Υ/Χ) (m3/h)

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

Διαστάσεις
(ΠxΒxΥ) (mm)

Καθαρό Βάρος
(Kg) Ψυκτικό Υγρό Θερμοκρασία Χώρου

(°C)

P3F-50L 50 550 51/52 345/320 6.0 392x282x616 19.8 R410A 5-35

Εξασφαλίστε τη συνεχή αποστράγγιση ακόμα και 
στις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Η ενσωματωμένη 

αντλία νερού με δυνατότητα ανύψωσης 5 μέτρων, 
σας επιτρέπει να συνδέσετε τη συσκευή με το 

δίκτυο αποχέτευσης, ακόμα και αν αυτό είναι σε 
απομακρυσμένο ή δυσπρόσιτο σημείο.

Αντλία Νερού PUMP

Μειώστε γρήγορα την υγρασία, σε χώρους όπου 
είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Η αναβαθμισμένη 
λειτουργία Turbo, ενισχύει την εξαγωγή αέρα και 
επαναφέρει αποτελεσματικά σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας στο 
χώρο για άνετη ατμόσφαιρα.  

Turbo

Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια, χάρη 
στην λειτουργία της έξυπνης αφύγρανσης. Ο 
αφυγραντήρας επιλέγει αυτόματα τα ιδανικά 
επίπεδα υγρασίας του χώρου ανάλογα με τη 
θερμοκρασία δωματίου, εξασφαλίζοντας έτσι 
χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και άριστες 
συνθήκες χώρου.

Έξυπνη 
Αφύγρανση

Προστατέψτε τον αφυγραντήρα διατηρώντας τα 
φίλτρα καθαρά χάρη στη λειτουργία καθαρισμού 

φίλτρων. Η ένδειξη Filter θα σας ενημερώνει 
κάθε φορά που απαιτείται ο καθαρισμός 

τους, συμβάλλοντας έτσι στην αποδοτικότερη 
λειτουργία της συσκευής και αυξάνοντας την 

διάρκεια ζωής του αφυγραντήρα.

Υπενθύμιση 
Καθαρισμού Φίλτρου




