
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!

Απόλυτα υγιεινή
και καθαρή

ατμόσφαιρα 

Ιονιστής
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Ικανότητα
Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη

Θορύβου

50 (Λίτρα/24 Ώρες) 550 (W) 51 [dB(A)]

Οι αφυγραντήρες Inventor αποτελούν συνώνυμο της οικονομίας και της εξοικονόμησης ενέργειας φροντίζοντας 
να σας παρέχουν άμεσα & δραστικά αποτελέσματα, με το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος! 

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! 

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!

Ιδανικά επίπεδα υγρασίας σε χρόνο μηδέν

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.

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! 

Εξοικονόμηση ενέργειας & κόστους λειτουργίας
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