ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ 2020
Φούρνοι Μικροκυμάτων - Ηλεκτρικές Σκούπες

Για πάνω από μισό αιώνα, η Inventor επιμελείται και φροντίζει για τις άψογες
συνθήκες κλίματος στον χώρο σας, μέσα από μια ολοκληρωμένη γκάμα,
προϊόντων κλιματισμού, αφυγραντήρων και καθαριστών αέρα.
Αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες του σύγχρονου σπιτιού για συσκευές
που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής, αλλά και φέρνουν πιο κοντά την
τεχνολογία του αύριο … σήμερα, «απαντά» στις ανάγκες αυτές με δύο νέες
& απόλυτα απαραίτητες προϊοντικές κατηγορίες στην καθημερινότητα σας,
αυτές των φούρνων μικροκυμάτων και των ηλεκτρικών σκουπών.
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◗

Απολαύστε τα αγαπημένα σας
φαγητά, ζεστά και λαχταριστά!
Οι φούρνοι μικροκυμάτων Inventor εξασφαλίζουν
για εσάς και την οικογένεια σας, υγιεινά και νόστιμα
πιάτα στη στιγμή. Με μοντέρνο σχεδιασμό, ώστε
να ταιριάζουν απόλυτα με τις τελευταίες τάσεις
διακόσμησης της σύγχρονης κουζίνας, μεγάλη
χωρητικότητά ώστε να εξυπηρετούν τις καθημερινές
διατροφικές ανάγκες μιας οικογένειας και πλήθος
επιλογών προγραμμάτων ανάλογα με το είδος
φαγητού που ετοιμάζετε, τα γευστικά αποτελέσματα
ενός φούρνου μικροκυμάτων Inventor θα σας
εκπλήξουν ευχάριστα!

◗ Εξασφαλίστε μοναδικά αποτελέσματα

καθαριότητας στο σπίτι σας με τη σειρά
ηλεκτρικών σκουπών Inventor.
Με ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου, προκειμένου
να φροντίζετε το σπίτι σας οποιαδήποτε ώρα της
ημέρας, φίλτρο HEPA για απόλυτη καθαριότητα στον
χώρο, απαλλαγμένο από αιωρούμενα σωματίδια
& αλλεργιογόνα και πέλμα υψηλών αποδόσεων σε
χαλιά και πατώματα, η ολοκληρωμένη γκάμα των
ηλεκτρικών σκουπών Inventor είναι εδώ για να
καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη. Με σακούλα ή χωρίς,
πολυκυκλωνικής ή κυκλωνικής τεχνολογίας τα άψογα
αποτελέσματα των ηλεκτρικών σκουπών Inventor θα
σας αποζημιώσουν για την επιλογή σας!
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Λειτουργία
Φούρνου με Αέρα*
Μαγειρέψτε το αγαπημένο σας κοτόπουλο
με πατάτες ή ψήστε φρέσκα και λαχταριστά
μπισκότα στον φούρνο μικροκυμάτων όπως
ακριβώς θα το κάνατε στον κανονικό φούρνο της
κουζίνας και απολαύστε ένα τέλειο αποτέλεσμα!
Χάρη στην επιπλέον δυνατότητα προθέρμανσης
του φούρνου, εξασφαλίζετε ακόμη καλύτερο
ψήσιμο.
Μαγειρέψτε ό,τι επιθυμείτε γρήγορα, άνετα και
με ασφάλεια, εξοικονομώντας χώρο και ενέργεια
σε σύγκριση με τη συμβατική κουζίνα!
*Ισχύς Αερόθερμου Φούρνου: 2.500W

Λειτουργία
Μαγειρέματος Grill**
Με τη λειτουργία μαγειρέματος Grill μπορείτε
να μαγειρέψετε και να απολαύσετε ζουμερά
κομμάτια κρέατος ή ψαριού.
Το φαγητό σας αποκτά ροδοψημένη κρούστα
σαν να ψήθηκε στο Grill!
Το μαγείρεμα είναι πιο υγιεινό και ασφαλές,
ενώ ο χρόνος που απαιτείται για την
προετοιμασία του γεύματος είναι
λιγότερος σε σύγκριση με το Grill αερίου ή
κάρβουνου.
**Ισχύς Grill: 1.100W

Κοτόπουλο προβενσάλ στον φούρνο μικροκυμάτων
Υλικά
• 1 κ.σ. (15 ml) ελαιόλαδο • 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο • 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο • 1/2 κ.γ. (4 γρ.) αποξηραμένο θυμάρι • 1 πράσινη ή
κίτρινη πιπεριά κομμένη σε λωρίδες των 5 εκ. • 1 φλ. (175 γρ.) λιαστές ντομάτες • 1/3 φλ. (50 γρ.) μικρές μαύρες ελιές • 625 γρ. ή περίπου 4 στήθη
κοτόπουλου χωρίς κόκαλα και χωρίς πέτσα • 2 κ.σ. (15 γρ.) φρέσκο βασιλικό ψιλοκομμένο.

Εκτέλεση
21 Προγράμματα

• Σε ένα πυρίμαχο σκεύος, ανακατέψτε το κρεμμύδι, τα μυρωδικά και το ελαιόλαδο.

Λειτουργία Μαγειρέματος
Δύο Σταδίων

Μενού Εύκολου
Μαγειρέματος

Ψήστε στον φούρνο μικροκυμάτων σε υψηλή θερμοκρασία για 2-3 λεπτά μέχρι
να μαλακώσει το κρεμμύδι. Προσθέστε την πιπεριά και τις ντομάτες.
• Ψήστε το μίγμα σκεπασμένο για άλλα 3-5 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν οι πιπεριές.
Προσθέστε τις ελιές και αλατοπιπερώστε κατά προτίμηση.

Μοντέλο

Χωρητικότητα
(Λίτρα)

Ισχύς Μικροκυμάτων
(W)

Προγράμματα

Διαστάσεις
(Υ x Π x Β) (mm)

MWO-28L-BD

28

900

21

326 x 520 x 508

• Στρώστε το κοτόπουλο στον πάτο του σκεύους και καλύψτε το με τα λαχανικά.
Ψήστε το φαγητό σκεπασμένο στον φούρνο μικροκυμάτων σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία
(70%) για 6 έως 9 λεπτά έως ότου το κοτόπουλο ασπρίσει μέχρι το εσωτερικό του.
Κατά το μαγείρεμα, γυρίστε τα στήθη κοτόπουλου μία φορά.
• Προσθέστε τον βασιλικό. Προτού σερβίρετε, αφήστε το στην άκρη, σκεπασμένο, για 5 λεπτά.
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Λειτουργία
Μαγειρέματος Grill*
Με τη λειτουργία μαγειρέματος Grill
μπορείτε να μαγειρέψετε και να απολαύσετε
ζουμερά κομμάτια κρέατος ή ψαριού.
Το φαγητό σας αποκτά ροδοψημένη
κρούστα σαν να ψήθηκε στο Grill!
Το μαγείρεμα είναι πιο υγιεινό και
ασφαλές, ενώ ο χρόνος που απαιτείται
για την προετοιμασία του γεύματος είναι
λιγότερος σε σύγκριση με το Grill αερίου ή
κάρβουνου.
*Ισχύς Grill: 1.000W

15 Προγράμματα
Επιλέξτε ανάμεσα στα 15 προγράμματα
αυτό που ταιριάζει κάθε φορά στις ανάγκες
του φαγητού που θέλετε να προετοιμάσετε.
Μαγειρέψτε το γεύμα σας με τις Λειτουργίες
Μαγειρέματος με Μικροκύματα ή Grill ή
συνδυάζοντας τις.
Επιλέξτε τη Λειτουργία Μαγειρέματος Δύο
Σταδίων ή το Πρόγραμμα Απόψυξης, ενώ έχετε
επιπλέον τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ
των 8 προγραμμάτων του Μενού Εύκολου
Μαγειρέματος.

Φιλέτο σολομού με σπαράγγια στον φούρνο μικροκυμάτων
Υλικά
• 6 κ.γ. ελαιόλαδο • 1/2 ματσάκι ψιλοκομμένο σχοινόπρασο • 300 γρ. λευκά σπαράγγια • 250 γρ. πράσινα σπαράγγια • 1 μικρή κόκκινη πιπεριά τσίλι
ψιλοκομμένη • 1/2 σακουλάκι φρέσκος χυμός πορτοκάλι • 1 κ.γ. φρέσκος χυμός λεμόνι • 1/2 κ.γ. ξύσμα φλούδας πορτοκαλιού • 2 φιλέτα σολομού
(200 γρ./φιλέτο) • αλάτι και πιπέρι.

Εκτέλεση
•Σ
 ε ένα μπολ προσθέτουμε τον φρέσκο χυμό πορτοκάλι, το κουταλάκι του γλυκού χυμό λεμόνι,
το ξύσμα φλούδας πορτοκαλιού, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε ελαιόλαδο

Λειτουργία Μαγειρέματος
Δύο Σταδίων

Μενού Εύκολου
Μαγειρέματος

Συνδυαστικό Πρόγραμμα
Λειτουργίας

και σχοινόπρασο και ανακατεύουμε. Σκεπάζουμε το μίγμα και το αφήνουμε να ξεκουραστεί
για περίπου μία ώρα.
• Καθαρίζουμε τα σπαράγγια, τα τοποθετούμε σε ένα σκεύος και περιχύνουμε με 2 κ.σ. της
σάλτσας που ετοιμάσαμε. Αλατοπιπερώνουμε, προσθέτουμε την ψιλοκομμένη πιπεριά

Μοντέλο

Χωρητικότητα
(Λίτρα)

Ισχύς Μικροκυμάτων
(W)

Προγράμματα

Διαστάσεις
(Υ x Π x Β) (mm)

MWO-23L-BD

23

800

15

292.5 x 485 x 374

τσίλι και ανακατεύουμε. Έπειτα τοποθετούμε το μίγμα σε ένα ταψάκι ή πιάτο.
• Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι στα φιλέτα σολομού και τα τοποθετούμε στο ταψάκι ή το
πιάτο πάνω από τα σπαράγγια. Καλύπτουμε το σκεύος και το τοποθετούμε στον φούρνο
μικροκυμάτων για 10-12 λεπτά στα 640 W. Όταν ολοκληρωθεί το ψήσιμο, το βγάζουμε από τον
φούρνο. Πριν σερβίρουμε, περιχύνουμε με την υπόλοιπη σάλτσα.
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6 Προγράμματα
Η πληθώρα επιλογών - 6 προγράμματα - σας
προσφέρει απίστευτη ευελιξία προκειμένου να
διαλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει ακριβώς
στο είδος φαγητού που θέλετε να ετοιμάσετε.
Low για ζέσταμα του φαγητού ή Defrost για
ξεπάγωμα. M. Low για σούπες και υγρά,
Med για αργό μαγείρεμα ενός θρεπτικού ψαριού,
M. High για κανονικό μαγείρεμα ενός σπυρωτού
ρυζιού και τέλος High για γρήγορο ζέσταμα
μιας μερίδας φαγητού ή το καλό μαγείρεμα
θρεπτικών λαχανικών για ένα ελαφρύ βραδινό
γεύμα!

Λειτουργία
Ξεπαγώματος
Με τη λειτουργία ξεπαγώματος η άμεση,
υγιεινή & ασφαλής απόψυξη των τροφίμων
σας, είναι πλέον εξασφαλισμένη.
Με επιλογή χρόνου απόψυξης από 1-35’ για
τη ρύθμιση του κατάλληλου χρόνου ανάλογα
με το είδος του τροφίμου που επιθυμείτε,
αλλά και με επιλογή κιλών ανάλογα με
την ποσότητά του, η δημιουργία του πιο
εντυπωσιακού γεύματος στη στιγμή για εσάς
και τους αγαπημένους σας είναι πλέον θέμα
χρόνου και μαγειρικών δεξιοτήτων!

Λαχταριστό σουφλέ σοκολάτας στον φούρνο μικροκυμάτων
Υλικά
• 80 γρ. Μαύρη σοκολάτα + 2 κομματάκια για το τελείωμα • 80 γρ. Βούτυρο λιωμένο • 1 μεγάλο αυγό • 1 βανίλια
• 30 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις • 1/4 κ.γ. αλάτι • 1/2 κ.γ. baking powder • 30 γρ. Ζάχαρη

Εκτέλεση
• Σε ένα μπολ αναμιγνύουμε το λιωμένο βούτυρο με τη σοκολάτα σπασμένη σε

Χρονοδιακόπτης 35’

Ηχητική Ειδοποίηση

κομμάτια, τα βάζουμε στον φούρνο μικροκυμάτων για λίγα δευτερόλεπτα να

Εύκολο Καθάρισμα

λιώσουν και ανακατεύουμε, ώστε να ομογενοποιηθούν.
• Σε ένα άλλο σκεύος χτυπάμε καλά με σύρμα, τα αυγά με τη βανίλια, το κοσκινισμένο
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Μοντέλο

Χωρητικότητα
(Λίτρα)

Ισχύς Μικροκυμάτων
(W)

Προγράμματα

Διαστάσεις
(Υ x Π x Β) (mm)

MWO-20LW

20

700

6

258.2 x 439.5 x 330

MWO-20LS

20

700

6

258.2 x 439.5 x 330
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αλεύρι, το baking powder, το αλάτι & τη ζάχαρη.
• Προσθέτουμε το μίγμα της λιωμένης σοκολάτας με το βούτυρο & ανακατεύουμε.
• Τοποθετούμε το μίγμα σε μία ευρύχωρη κούπα και βυθίζουμε στο κέντρο δυο
κομμάτια σοκολάτας και σκεπάζουμε με το μίγμα. • Ψήνουμε για 60’’ δευτερόλεπτα
στη δυνατή ισχύ του φούρνου.
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Φίλτρο HEPA
Απολαύστε υγιεινή ατμόσφαιρα, απαλλαγμένη
από σκόνη, αλλεργιογόνα βακτήρια, ιούς,
μικρόβια κ.α. Το φίλτρο HEPA που διαθέτει
η ηλεκτρική σκούπα συμβάλλει ενεργά στην
κατακράτηση μικρών και μεγάλων σωματιδίων,
χαρίζοντάς σας καθαρό περιβάλλον,
απαλλαγμένο από οτιδήποτε βλαβερό μπορεί
να εισέλθει στον χώρο σας και να αλλοιώσει τα
υψηλά επίπεδα της ποιότητάς του.

Τεχνολογία
6 Κυκλώνων
Η τεχνολογία 6 κυκλώνων που διαθέτει η
ηλεκτρική σκούπα EP-MC78 επιτυγχάνει
θεαματικά αποτελέσματα, καθώς
αιχμαλωτίζει και το πιο μικρό σωματίδιο
σκόνης και προσφέρει αστραφτερή
καθαριότητα και υγιεινή ατμόσφαιρα
στον χώρο σας.

Εύκολο Άδειασμα
Κάδου

Διπλή Ρύθμιση
Ισχύος
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Μεγάλη χωρητικότητα
κάδου

Ακτίνα Δράσης
8μ.

Μοντέλο

Χωρητικότητα
(Λίτρα)

Ισχύς
(W)

Στάθμη Θορύβου
[db(A)]

Ακτίνα Δράσης
(m)

Επιπλέον
Εξαρτήματα

EP-MC78

3

850

78

8

6

EP-MNC69

2.5

800

73

8

6
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Με μια μόνο κίνηση ο κάδος αδειάζει στο
λεπτό, με ένα μόνο click. Με το προηγμένο
και εύκολο σύστημα αδειάσματος
κάδου, εξασφαλίζετε πάντα θεαματικά
αποτελέσματα στην απόδοση της σκούπας
σας, αλλά και σωστή συντήρηση της
συσκευής, όσες φορές και αν τη χρειαστείτε,
λόγω της καλής κατάστασής της.
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Χαμηλή Στάθμη
Θορύβου
Χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της συσκευής, η
λειτουργία της μπορεί να πραγματοποιείται με
πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου, γεγονός που
σας επιτρέπει να κάνετε χρήση της ηλεκτρικής
σκούπας απροβλημάτιστα με τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα κάθε ώρα της ημέρας.
Με τη χαμηλή στάθμη θορύβου, ο συνδυασμός
υψηλής απόδοσης χωρίς ενοχλητικούς θορύβους
είναι πλέον εφικτός, προσφέροντας απλόχερα τα
οφέλη του καθαρού και υγιεινού σπιτιού.

Φίλτρο HEPA
Απολαύστε υγιεινή ατμόσφαιρα,
απαλλαγμένη από σκόνη, αλλεργιογόνα
βακτήρια, ιούς, μικρόβια κ.α.
Το φίλτρο HEPA που διαθέτει η ηλεκτρική
σκούπα συμβάλλει ενεργά στην κατακράτηση
μικρών και μεγάλων σωματιδίων, χαρίζοντάς
σας καθαρό περιβάλλον, απαλλαγμένο από
οτιδήποτε βλαβερό μπορεί να εισέλθει στον
χώρο σας και να αλλοιώσει τα υψηλά επίπεδα
της ποιότητάς του.

Οθόνη LED

Τηλεχειριστήριο
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Μεγάλη ακτίνα Δράσης
12μέτρα

Φωτεινή Ένδειξη
Αλλαγής Σακούλας

Μοντέλο

Χωρητικότητα
(Λίτρα)

Ισχύς
(W)

Στάθμη Θορύβου
[db(A)]

Ακτίνα Δράσης
(m)

Επιπλέον
Εξαρτήματα

EP-BG62

3.5

700

61

12

5

EP-BG69

3

700

68

10

6
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Επιλέξτε εύκολα και αποτελεσματικά το πρόγραμμα
καθαρισμού που επιθυμείτε μέσω της οθόνης
LED που διαθέτει η συσκευή. Με ένα φιλικό
προς τον χρήστη περιβάλλον και μέσω των
αντίστοιχων φωτεινών ενδείξεων, μπορείτε να
επιλέξετε το πρόγραμμα που αντιστοιχεί στην
επιφάνεια που χρειάζεται να καθαρίσετε, ενώ
μπορείτε να αυξομειώσετε τα επίπεδα έντασης,
απολαμβάνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα
καθαριότητας στον χώρο σας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΩΝ 2020

13

Εξελιγμένο Πέλμα
για μέγιστη απόδοση

Αξεσουάρ για κάθε ανάγκη
καθαρισμού του σπιτιού σας!
Easy Clean

Deep Clean
Ρυθμίστε το πέλμα της
σκούπας στη λειτουργία Deep
Clean μέσω του συρόμενου
διακόπτη και εξασφαλίστε
βαθύ καθαρισμό στα
πολύτιμα και πολύπαθα χαλιά
σας. Ενεργοποιώντας την εν
λόγω λειτουργία, η σκούπα
σας αποδίδει τη μέγιστη
απορροφητικότητα με
εντυπωσιακά πραγματικά
αποτελέσματα.

14
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Επιλέγοντας τη λειτουργία
του πέλματος στη θέση
Easy Clean, ο βοηθητικός
κύλινδρος κύλισης
ενεργοποιείται,
προσφέροντας
μεγαλύτερη άνεση και
ευκολία στην χρήση,
εξασφαλίζοντας
θεαματικά
αποτελέσματα άμεσα
και ξεκούραστα.

Πέλμα Παρκέ
Το πέλμα παρκέ είναι η ιδανική λύση για τον καθαρισμό των
ευαίσθητων δαπέδων, όπως παρκέ, laminate, γυαλισμένη
πέτρα και υψηλής ποιότητας πλακάκια που γρατσουνίζονται
εύκολα. Καθαρίζει το «ευαίσθητο» πάτωμα απαλά αλλά
αποτελεσματικά, χάρη στις μαλακές τρίχες που διαθέτει η
βούρτσα, προκειμένου να γλιστρά εύκολα στο πάτωμα.

Ακροφύσιο
Ξεσκονίσματος

Ακροφύσιο
Εσοχών

Ο συνδυασμός της
κυκλικής κεφαλής &
των μαλακών τρίχων
του ακροφύσιου
είναι ιδιαίτερα
αποτελεσματικός
στη συλλογή
σκόνης και
σωματιδίων από
τις επιφάνειες.
Σας επιτρέπει
να καθαρίσετε
αποτελεσματικά
τα περβάζια, τις
βιβλιοθήκες, τις
κορνίζες, τα φωτιστικά,
τις περσίδες, αλλά
και τα διακοσμητικά
αντικείμενα του σπιτιού
σας ή ακόμη και τα
μεταξωτά φυτά.

Είναι ίσως το δεύτερο πιο
συχνά χρησιμοποιούμενο
αξεσουάρ της σκούπας σας,
καθώς οι υπερ-εστιασμένες
ικανότητες αναρρόφησης
προσφέρουν άμεσα και
άψογα αποτελέσματα
σε κάθε χρήση του,
όπως κατά μήκος
των βάσεων των
ντουλαπιών
και των τοίχων,
μεταξύ των
συσκευών, κάτω
από τα έπιπλα,
στις σκάλες, στις
γωνίες, κάτω από
τα μαξιλάρια του
καναπέ κ.α.

Πέλμα
Κατοικιδίων

Ακροφύσιο Επίπλων

Έχετε κατοικίδια ή χαλιά με παχύ πέλος στο
σπίτι σας; Τότε το πέλμα Κατοικίδιων/Turbo είναι
η καλύτερη επιλογή για εσάς. Οι περιστρεφόμενες
βούρτσες και το μεγάλο στόμιο αναρρόφησης
εξασφαλίζουν άψογα αποτελέσματα ακόμα και στις
πιο απαιτητικές εργασίες.

Το κατάλληλο αξεσουάρ για τον καθαρισμό υφασμάτων,
δέρματος ή βινυλίου. Έχει μικρή, επίπεδη κεφαλή και
ισχυρή αναρρόφηση, η οποία ενδείκνυται για τον
καθαρισμό στρωμάτων, καναπέδων και ταπετσαριών
καρέκλας, αλλά μπορεί να κάνει θαύματα και στον
καθαρισμό των καθισμάτων του αυτοκινήτου σας.
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