
Wi-Fi

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!!!

Απομακρυσμένος 
έλεγχος όπου και

όποτε θέλετε 

www.inventor.ac



Ικανότητα
Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη

Θορύβου

16 (Λίτρα/24 Ώρες) 240 (W) 37 [dB(A)]

20 (Λίτρα/24 Ώρες) 260 (W) 37 [dB(A)]

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.

Ιδανικές συνθήκες απόλυτης ησυχίας 

Χαμηλή Στάθμη 
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!

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! 

Ιονιστής

Στέγνωμα
Ρούχων 
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