
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.  

“Αθόρυβα” 
αποτελέσματα 

με μια μόνο 
κίνηση

Λειτουργία Silent 
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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! 

Εξαιρετικά αποτελέσματα μόνο για 
απαιτητικές περιπτώσεις

Ικανότητα
Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη

Θορύβου

10 (Λίτρα/24 Ώρες) 190 (W) 39 [dB(A)]

12 (Λίτρα/24 Ώρες) 200 (W) 41 [dB(A)]

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!

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.

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. 
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