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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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Ικανότητα
Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη

Θορύβου

8 (Λίτρα/24 Ώρες) 30/330/650 (W) 39 [dB(A)]

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.

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. 

Άψογα αποτελέσματα με τη χαμηλότερη κατανάλωση

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!

Ιδανικές συνθήκες ηρεμίας & χαλάρωσης 

Η δύναμη των αφυγραντήρων Inventor είναι αθόρυβη και αφήνει τα αποτελέσματα να μιλούν από μόνα τους! 

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! 
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