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Πιστοποιημένη  
Εγγύηση

Smart
Λειτουργίες

Υψηλή  
Προστασία

Καθαρός αέρας σημαίνει 
υγιεινή ατμόσφαιρα για όλους!
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Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η εξασφάλιση ενός καθαρού και υγιεινού
περιβάλλοντος στο σπίτι και το γραφείο είναι άκρως σημαντική.
Η Inventor, αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, έχει επενδύσει στην κατηγορία των
καθαριστών αέρα. Ο καθαριστής αέρα είναι πλέον απαραίτητη συσκευή για κάθε
σύγχρονο σπίτι, αφού φροντίζει για την αποτελεσματική βελτίωση της ατμόσφαιρας, 
προστατεύοντας εσάς και τους γύρω σας.

Καθαρ     στής αέρα 
Η απαραίτητη συσκευή 
για το σύγχρονο σπίτι

5 +1 λόγοι  
για να αποκτήσετε σήμερα  
τον δικό σας καθαριστή αέρα

1. Σωστός αερισμός του σπιτιού σας
Η ανανέωση του χώρου με φρέσκο και καθαρό αέρα είναι απαραίτητη. 
Ο καθαριστής αέρα φροντίζει για τον σωστό αερισμό του σπιτιού 
σας ακόμη και των χώρων που δεν αερίζονται εύκολα, ενώ αποτελεί 
ιδανική λύση για τους χειμερινούς μήνες που οι καιρικές συνθήκες 
δεν επιτρέπουν τον συχνό αερισμό του σπιτιού σας.

2. Ιδανική λύση για σπίτια με κατοικίδια
Ο καθαριστής αέρα φροντίζει για τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας 
από οσμές, τρίχες και μικρόβια που αφήνουν τα κατοικίδια στο σπίτι, 
ώστε να απολαμβάνετε τη συντροφιά του αγαπημένου σας φίλου 
αναπνέοντας ελεύθερα!

3. Ζωή στην πόλη
Με τον καθαριστή αέρα εξασφαλίζετε καθαρό αέρα στον χώρο σας 
ακόμη και αν ζείτε στο κέντρο της πόλης. Η συσκευή εντοπίζει τους 
μικροοργανισμούς και καθαρίζει την ατμόσφαιρα από μικρόβια, 
καυσαέριο και γενικά τους εξωτερικούς ρύπους της πολύβουης 
πόλης.

4. Ατμόσφαιρα φρεσκάδας χωρίς οσμές
Ο καθαριστής αέρα απομακρύνει τον καπνό του τσιγάρου και 
τις μυρωδιές από το μαγείρεμα, εξαλείφοντας τις  έντονες ή 
δυσάρεστες οσμές από τον χώρο σας, προσφέροντας καθαρή 
ατμόσφαιρα με αίσθηση φρεσκάδας. 

5. Προφύλαξη ευαίσθητων ομάδων
Οι χώροι στους οποίους βρίσκονται ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά 
και άτομα που είναι ευαίσθητα σε αλλεργίες και ιώσεις, θα 
πρέπει να έχουν ακόμη υψηλότερο επίπεδο καθαριότητας με 
αντίστοιχα καθαρό και φρέσκο αέρα. Ο καθαριστής συμβάλλει στην 
απομάκρυνση μικροβίων, αλλεργιογόνων και σκόνης, δημιουργώντας 
τις ιδανικές συνθήκες.

+1.  Ιδανική λύση για χώρους που 
συγχρωτίζονται πολλά άτομα

Η παρουσία πολλών ατόμων σε χώρους   όπως γραφεία και 
επιχειρήσεις ή ακόμη και σε οικογενειακές και φιλικές συγκεντρώσεις 
απαιτεί καθαρή ατμόσφαιρα. Η εξουδετέρωση των βλαβερών 
μικροοργανισμών και η πιστοποιημένη διασφάλιση καθαρού αέρα 
προστατεύει εσάς και τους γύρω σας.
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Οι καθαριστές αέρα Inventor διαθέτουν χαρακτηριστικά και λειτουργίες που εγγυώνται 
καθαρό και υγιεινό αέρα στο σπίτι και το γραφείο σας, με αποδείξεις.
Γνωρίστε τα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά τους!

Εφαρμογές Τεχνολογίας  
& Προηγμένες Λειτουργίες

Πιστοποίηση 
ECARF
Πιστοποίηση από το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Ερευνών Αλλεργιών 
που εγγυάται ότι 
οι καθαριστές αέρα 
Inventor αναβαθμίζουν 
τον αέρα στον χώρο 
σας, απομακρύνοντας 
αλλεργιογόνα και 
μικροοργανισμούς.
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Δείκτης Ποιότητας Αέρα 
& Αισθητήρες Αυτόματης 
Λειτουργίας
Ο καθαριστής αέρα διαθέτει 
αισθητήρες που ανιχνεύουν και 
σας ενημερώνουν για τα επίπεδα 
μικροσωματιδίων στον χώρο σας 
μέσω των φωτεινών ενδείξεων στο 
πάνελ της συσκευής. Επιπρόσθετα, 
είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρονική 
ένδειξη διαφορετικών χρωμάτων για να 
ενημερώνεστε με μια μόλις ματιά για το 
επίπεδο της ποιότητας του αέρα. Σαν 
αποτέλεσμα η λειτουργία της συσκευής 
προσαρμόζεται έξυπνα και αυτόματα 
για να σας προσφέρει αποδεδειγμένα 
καθαρή ατμόσφαιρα στο σπίτι ή το 
γραφείο σας.

Στάδια Φλιτραρίσματος & Ιονιστής
Ο αριθμός σταδίων είναι σημαντικός παράγοντας για το αποτελεσματικό 
φιλτράρισμα του αέρα στον χώρο σας. Με έως και 6 στάδια φιλτραρίσματος και 
δυνατότητα συγκράτησης μέχρι και του 99,97% των σωματιδίων μεγέθους έως 0,3 
μικρόμετρα διασφαλίζετε ιδανικές συνθήκες στο σπίτι σας με καθαρό και υγιεινό 
αέρα. Σε συνδυασμό με τον ιονιστή που παράγει ιόντα και εξουδετερώνει οσμές, 
σκόνη και καπνό. απολαμβάνετε απόλυτη φρεσκάδα στον χώρο σας!

Φίλτρα
Τα δραστικά φίλτρα True HEPA H11 και H13 με δυνατότητα 
κατακράτησης του 97,5% και 99,97% των σωματιδίων 
μεγέθους έως 0,3 μικρόμετρα αντίστοιχα εγγυώνται την 
άριστη ποιότητα αέρα στον χώρο σας. Επιπλέον, με τη 
βοήθεια των ενδείξεων στο πάνελ της συσκευής,
ενημερώνεστε άμεσα και αξιόπιστα για την κατάσταση των 
φίλτρων, με αυτό τον τρόπο διασφαλίζετε την προστασία και 
την αποδοτική λειτουργία του καθαριστή αέρα.
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4 Ταχύτητες

8h

Χρονοδιακόπτης
 8 ωρών

Δείκτης
Ποιότητας Αέρα

Αυτόματη
Λειτουργία

Λειτουργία 
Ύπνου

300

Μοντέλο
Ικανότητα 

Φιλτραρίσματος 
Αέρα

Κατανάλωση 
(W)

Απόδοση 
CADR
(m³/h)

Στάθμη Θορύβου  
[db(A)]

Kάλυψη 
Χώρου έως 

(m²/m3)

Στάδια  
Φιλτραρίσμ.

Ταχύτητες 
ανεμιστήρα

QLT-300 HEPA H11
97,5% 4/6/11/19/30 300 29/30/39/45/50 45/135 4 4

Ο απόλυτος σύμμαχος  
για ευχάριστο & υγιεινό περιβάλλον!

Φίλτρο HEPA H11 
97,5% αντιμικροβιακή 
προστασία

Το δραστικό φίλτρο HEPA H11 με 
δυνατότητα κατακράτησης του 97,5% των 
σωματιδίων μεγέθους έως 0,3μικρόμετρα 
σας εγγυάται την άριστη ποιότητα του 
αέρα στον χώρο σας. Απολαύστε καθαρή 
ατμόσφαιρα και μειώστε δραστικά τις 
πιθανότητες εμφάνισης αλλεργιών 
και ασθενειών, πάντα με την έγκυρη 
πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Ερευνών Αλλεργιών, ECARF.

4 Στάδια
Καθαρισμού
Αέρα & Ιονιστής

Αντιμετωπίστε δραστικά τη σκόνη, τη γύρη 
και τα στοιχεία της εξωτερικής ρύπανσης 
στον χώρο σας. Ο αέρας διέρχεται από τα 
4 στάδια φιλτραρίσματος που συγκρατούν 
τα βλαβερά σωματίδια καταπολεμώντας 
αλλεργίες και ασθένειες και δημιουργώντας 
καθαρή & υγιεινή ατμόσφαιρα, ενώ ο 
Ιονιστής παράγει ιόντα εξαλείφοντας 
μυρωδιές, σκόνη και καπνό. 

Αισθητήρες Αυτόματης 
Λειτουργίας & Δείκτης 
Ποιότητας Αέρα

PM2.5
VOC

Απολαύστε ανώτερη ποιότητα αέρα 
στον χώρο σας μέσω των αισθητήρων 
που διαθέτει η συσκευή. Ο αισθητήρας 
PM2.5 εντοπίζει τα αιωρούμενα 
μικροσωματίδια της ατμόσφαιρας και ο 
VOC ανιχνεύει τις χημικές ενώσεις που 
βρίσκονται στον αέρα. Μέσω των φωτεινών 
ενδείξεων ενημερώνεστε για τις τιμές των 
μικροσωματιδίων, ενώ ο καθαριστής αέρα 
προσαρμόζει τη λειτουργία έξυπνα και 
αυτόματα.



8 9 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΑ 2022 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΕΡΑ 2022

500

Μοντέλο
Ικανότητα 

Φιλτραρίσματος 
Αέρα

Κατανάλωση 
(W)

Απόδοση 
CADR
(m³/h)

Στάθμη Θορύβου  
[db(A)]

Kάλυψη 
Χώρου έως 

(m²/m3)

Στάδια
Φιλτραρίσμ.

Ταχύτητες 
ανεμιστήρα

QLT-500 True HEPA H13
99,97% 4/7/12/19/38 500 27/30/42/44/54 80/240 6 5

Χαμηλή Στάθμη 
Θορύβου

Ενδείξεις 
Κατάστασης Φίλτρου

Αισθητήρες Αυτόματη
Λειτουργία

Αναβάθμιση της ποιότητας αέρα για απόλυτα υγιεινό περιβάλλον!
Φίλτρο True HEPA H13 
99,97% αντιμικροβιακή 
προστασία

Το δραστικό φίλτρο True HEPA H13 με 
δυνατότητα κατακράτησης του 99,97% των 
σωματιδίων μεγέθους έως 0,3μικρόμετρα 
σας εγγυάται την άριστη ποιότητα του 
αέρα στον χώρο σας. Απολαύστε καθαρή 
ατμόσφαιρα και μειώστε δραστικά τις 
πιθανότητες εμφάνισης αλλεργιών 
και ασθενειών, πάντα με την έγκυρη 
πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Ερευνών Αλλεργιών, ECARF. 

Δείκτης Ποιότητας  
Αέρα & Αυτόματη 
Λειτουργία

Συνεχής και αξιόπιστος έλεγχος του αέρα 
στον χώρο σας! Οι αισθητήρες που διαθέτει 
ο καθαριστής αέρα ανιχνεύουν τα επίπεδα 
μικροσωματιδίων στον χώρο σας, ενώ ο 
χρωματικός δείκτης σας ενημερώνει για 
το επίπεδο της ποιότητας του αέρα. Σαν 
αποτέλεσμα η λειτουργία της συσκευής 
προσαρμόζεται έξυπνα και αυτόματα για να 
σας προσφέρει ιδανικές συνθήκες στο σπίτι ή 
το γραφείο σας!

Διπλό Σύστημα 
Φιλτραρίσματος

Ο καθαριστής αέρα διαθέτει μεγάλης 
επιφάνειας φίλτρα τα οποία είναι 
τοποθετημένα στις δύο πλευρές της 
συσκευής με αποτέλεσμα μεγαλύτερη 
ποσότητα αέρα να εισάγεται σε αυτή και να 
φιλτράρεται σε μικρότερο χρόνο. Με αυτό 
τον τρόπο εξασφαλίζετε ασφαλή και υγιεινή 
ατμόσφαιρα με παράλληλη εξοικονόμηση 
χρόνου & ενέργειας!

6 Στάδια Καθαρισμού 
Αέρα & Ιονιστής
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700

Μοντέλο
Ικανότητα 

Φιλτραρίσματος 
Αέρα

Κατανάλωση 
(W)

Απόδοση 
CADR
(m³/h)

Στάθμη Θορύβου  
[db(A)]

Kάλυψη 
Χώρου έως 

(m²/m3)

Στάδια  
Φιλτραρίσμ.

Ταχύτητες 
ανεμιστήρα

QLT-700 True HEPA H13 
99,97% 4/8/16/29/48 700 30/43/46/51/56 100/300 6 5

Διπλό Σύστημα 
Φιλτραρίσματος

Αισθητήρες Δείκτης Ποιότητα 
Αέρα

Ενδείξεις 
Κατάστασης Φίλτρου

Χαμηλή Στάθμη 
Θορύβου

Ολοκληρωμένη δράση αναβάθμισης
της ποιότητας του αέρα, κατάλληλη για μεγάλους χώρους! Φίλτρο True HEPA H13 

99,97% αντιμικροβιακή 
προστασία

Το δραστικό φίλτρο True HEPA H13 με 
δυνατότητα κατακράτησης του 99,97% των 
σωματιδίων μεγέθους έως 0,3μικρόμετρα σας 
εγγυάται την άριστη ποιότητα του αέρα στον 
χώρο σας. Απολαύστε καθαρή ατμόσφαιρα και 
μειώστε δραστικά τις πιθανότητες εμφάνισης 
αλλεργιών και ασθενειών, πάντα με την έγκυρη 
πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα 
Ερευνών Αλλεργιών, ECARF. 

Ιδανικό για  
μεγάλους χώρους

Ο καθαριστής αέρα QLT-700 φροντίζει 
για τον αποτελεσματικό καθαρισμό της 
ατμόσφαιρας του χώρου σας χάρη στη 
δυνατότητα κάλυψης έως 100m². Επιλέξτε 
τον για το σπίτι, το γραφείο ή την επιχείρησή 
σας και απολαύστε την υγιεινή ατμόσφαιρα 
που αξίζετε, προστατεύοντας εσάς και τους 
γύρω σας!

6 Στάδια  
Καθαρισμού Αέρα
& Ιονιστής

Καθαρός & υγιεινός αέρας στον χώρο σας 
χάρη στην αποτελεσματικότητα των 6 
σταδίων φιλτραρίσματος με δυνατότητα 
συγκράτησης του 99,97% των σωματιδίων 
μεγέθους έως 0,3 μικρόμετρα. Επιπλέον, με 
τον Ιονιστή εξασφαλίζετε απόλυτη αίσθηση 
φρεσκάδας, αφού παράγονται ιόντα που 
εξαλείφουν μυρωδιές, σκόνη και καπνό.
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Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300, service@inventor.ac


