
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΠΙΑΤΩΝ 2022

Φροντίδα για  
το περιβάλλον

Απόλυτη  
Καθαριότητα

Οικονομία

Τεχνολογία για καθαριότητα 
και λάμψη, με μία κίνηση!
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Τεχνολογία για καθαρ  ιότητα & οικονομία!
Η Inventor εμπλουτίζει την γκάμα της με προϊόντα που προσφέρουν άνεση στην 
καθημερινότητά σας. Απολαύστε τον ελεύθερο χρόνο σας, όπως εσείς επιθυμείτε, 
ενώ φροντίζετε για το άριστο αποτέλεσμα καθαριότητας, με σεβασμό στο 
περιβάλλον, με τη σειρά πλυντηρίων πιάτων Clean Pro της Inventor!

Η σωστή επιλογή για το σπίτι σας
& το περιβάλλον

Ευελιξία & Οικονομία
Τα πλυντήρια πιάτων της Inventor προσφέρουν την ευελιξία που 
αναζητάτε και φυσικά οικονομία, το κύριο ζητούμενο της εποχής μας! 

Πολύτιμη 
εξοικονόμηση νερού 

Το πλυντήριο πιάτων 
χρησιμοποιεί επτά φορές 
λιγότερο νερό σε χρονικό 
διάστημα 10 ετών σε σύγκριση 
με το πλύσιμο στο χέρι. Ακόμη 
και τα μεγαλύτερα πλυντήρια 
πιάτων καταναλώνουν περίπου 
10 λίτρα νερού ανά κύκλο, ενώ 
οι περισσότεροι νεροχύτες 
χρειάζονται 20-30 λίτρα νερό για 
να γεμίσουν. 

Υψηλό επίπεδο καθαριότητας

Στο πλυντήριο πιάτων αναπτύσσονται 
πολύ υψηλές θερμοκρασίες για την 
αποτελεσματική εξουδετέρωση 
των μικροβίων, σε αντίθεση με 
το πλύσιμο στο χέρι.
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Περισσότερος ελεύθερος χρόνος 

Για το γέμισμα του πλυντηρίου πιάτων απαιτούνται περίπου 15 
λεπτά, ενώ για να πλύνετε στο χέρι ένα πλήρες φορτίο με σκεύη 
που προοριζόταν για το πλυντήριο σας θα σπαταλήσετε περίπου 1 
ώρα από τον προσωπικό σας χρόνο! 

Λειτουργία Express
Λειτουργία με μειωμένο κύκλο πλύσης και στεγνώματος, 
ιδανικό για τις περιπτώσεις που επιθυμούμε μια γρήγορη 
πλύση. Κατά τη διάρκεια της πλύσης, η θερμοκρασία αυξάνεται 
αυτόματα για να επιτευχθεί υψηλό αποτέλεσμα καθαριότητας 
σε λιγότερο χρόνο. 

Πλύση σε 1 ώρα 
Μοναδική εμπειρία πλύσης με καθαρά και στεγνά πιάτα μόλις 
σε 60’, χάρη στο πρόγραμμα Πλύση σε 1 ώρα! Πλέον θα έχετε 
περισσότερο χρόνο για να αφιερώνετε σε ό,τι πραγματικά σας 
ευχαριστεί! 

Πλύση σε Ζώνες 
Φροντίστε για την οικονομία του σπιτιού σας, εξοικονομώντας 
νερό και ενέργεια. Επιλέξτε την πάνω ή την κάτω ζώνη, 
ανάλογα με τα σκεύη που θέλετε να πλύνετε, και το πλυντήριο 
θα προσαρμόσει την πλύση βάσει της δικής σας επιλογής.

Πρόγραμμα Μισής Πλύσης 
Δεν χρειάζεται να περιμένετε να γεμίσει το πλυντήριο πιάτων 
για να προγραμματίσετε την πλύση. Επιλέξτε το Πρόγραμμα 
Μισής Πλύσης για τις περιπτώσεις που έχετε λίγα σκεύη προς 
πλύσιμο, για παράδειγμα τη μισή ποσότητα από αυτή που 
χωράει το πλυντήριο. Μειώστε τον χρόνο και την κατανάλωση 
νερού και ρεύματος για περισσότερη οικονομία.

Πρόγραμμα ECO 
Με το Πρόγραμμα ECO, επιτυγχάνετε τα ιδανικά 
αποτελέσματα πλύσης με τη χαμηλότερη κατανάλωση νερού 
και ενέργειας.
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Χρήσιμα tips για 
αποτελεσματική χρήση 

Σωστή 
τοποθέτηση 
σκευών 
στο πλυντήριο 
πιάτων

  Η μακροχρόνια και καθημερινή χρήση των πιάτων και των ποτηριών επηρεάζει τη 
λάμψη τους. Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα λαμπρυντικού για να δώσετε νέα ζωή 
στα σκεύη σας!

  Πιθανά λευκά σημάδια και λεκέδες στα γυάλινα ποτήρια και τα σκεύη σας οφείλονται 
στην υψηλή περιεκτικότητα του νερού της περιοχής σας σε άλατα. Επιλέξτε ένα 
ενισχυτικό πλυντηρίων πιάτων για να απαλλαγείτε από τα λευκά σημάδια.

  Καθαρίστε σωστά και συχνά το πλυντήριο πιάτων ώστε να αποφύγετε τις δυσάρεστες 
οσμές και τη συσσώρευση υπολειμμάτων φαγητού στα λάστιχα της πόρτας του 
πλυντηρίου.

  Η υψηλή θερμοκρασία έχει σαν αποτέλεσμα να σκοτώνει μικρόβια και 
μικροοργανισμούς. Χρησιμοποιώντας προγράμματα με θερμοκρασία άνω των 65°C, 
είστε σίγουροι πως τα σκεύη σας θα είναι απολύτως καθαρά και αποστειρωμένα.

  Ξεβγάλτε ελαφρώς τα πιάτα σας πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο. Με αυτό τον 
τρόπο εξασφαλίζετε πιο οικονομική χρήση, καθώς η συσκευή αντιλαμβάνεται το 
επίπεδο βρώμικου νερού και προσαρμόζει τη θερμοκρασία και τον χρόνο πλύσης.

Μάθετε περισσότερα!

Τοποθετώντας σωστά τα σκεύη στο πλυντήριο πιάτων, διασφαλίζετε σωστή κυκλοφορία του νερού και 
αποτελεσματικό καθάρισμα ακόμα και των πιο δύσκολων λεκέδων. 

1.  Τοποθετήστε τα πιάτα και τα μεγάλα σκεύη, όπως ταψιά και κατσαρόλες στο κάτω μέρος του 
πλυντηρίου και μκρά σκεύη, όπως φλιτζάνια και ποτήρια στο επάνω μέρος. 

2.  Φροντίστε να υπάρχει επαρκής χώρος ανάμεσα στα σκεύη προκειμένου το νερό να περνάει εύκολα 
και να απομακρύνει τα υπολείμματα φαγητού. 

3.  Προσέξτε τα σκεύη να μην εμποδίζουν την κίνηση των βραχίονων ψεκασμού.

4.  Δημιουργήστε επιπλέον χώρο στο πλυντήριο σας όταν έχετε μεγάλα σκεύη, μετακινώντας τα 
συρτάρια και τα ράφια στήριξης ώστε το νερό να κυλάει χωρίς εμπόδια.

5.  Διασφαλίστε πως τα σκεύη είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέπουν στο νερό 
να συσσωρεύεται σε αυτά, για παράδειγμα τα ποτήρια, τα μπολ και τα μαγειρικά σκεύη πρέπει να 
κοιτούν πάντα προς τα κάτω. 

6.  Προσθέστε τα μαχαιροπίρουνα στο ειδικό καλάθι και διαχωρίστε τα ανάλογα με το είδος τους. 
Τοποθετήστε τα με τέτοιο τρόπο ώστε οι λαβές να βρίσκονται προς τα επάνω. Ετσι, αδειάζοντας το 
πλυντήριο δε θα τραυματιστείτε, ούτε θα αγγίξετε το σημείο που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα. 
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Χωρητικότητα
(σερβίτσια)

Ενεργειακή
Κλάση

Κατανάλωση 
ενέργειας (kWh) / 

κύκλο πλύσης

Κατανάλωση 
νερού

(L) / κύκλο 
πλύσης

Προγράμματα Στάθμη 
Θορύβου

[dB(A)]

Διαστάσεις
ΥxΠxΒ (cm)

14 C 0.747 9.8 7 44 85 x 60 x 60

Αφαιρούμενο 
Καπάκι

Αυτόματο 
Άνοιγμα 
Πόρτας

Γρήγορη 
Πλύση 30’

Αυτόματη 
Λειτουργία

Προσαρμογή 
Ύψους Άνω 
Συρταριού 

Πλύση & 
Στέγνωμα 90’

Πλύση
σε Ζώνες

DC Inverter 
Μoτέρ

Το πρόγραμμα πλύσης 
προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, 
καθώς μπορείτε να ρυθμίσετε 
την πλύση σε ζώνες. Επιλέξτε την 
πάνω ή την κάτω ζώνη ανάλογα με 
τα σκεύη που θέλετε να πλύνετε 
κάθε φορά. Με αυτό τον τρόπο, 
φροντίζετε να έχετε διαθέσιμα προς 
χρήση, τα σκεύη που χρειάζεστε, 
ενώ παράλληλα φροντίζετε για 
την οικονομία του σπιτιού σας, 
εξοικονομώντας νερό και ενέργεια.

Το DC Inverter Μοτέρ εγγυάται 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το 

πλυντήριό σας, προσφέροντας 
κορυφαία απόδοση και 

εξασφαλίζoντας αξιόπιστη 
λειτουργία. Σε σύγκριση με τα 
συμβατικά μοτέρ προσφέρει 

χαμηλότερη στάθμη θορύβου, ενώ 
συμβάλλει αποτελεσματικά στη 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 
με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 

χρημάτων.

CLP-60147W CLP-60147I

Λευκό Inox

Πλυντήρια Πιάτων 60cm
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Πλύση σε 
Ζώνες

DC Inverter 
Μoτέρ

Κατανάλωση 
νερού

(L) / κύκλο 
πλύσης

Προγράμματα Στάθμη 
Θορύβου

[dB(A)]

Διαστάσεις 
ΥxΠxΒ (cm)

9 6 44 85 x 45 x 60

Κατανάλωση 
νερού

(L) / κύκλο 
πλύσης

Προγράμματα Στάθμη 
Θορύβου

[dB(A)]

Διαστάσεις 
ΥxΠxΒ (cm)

8 8 44 85 x 45 x 60

Προσαρμογή 
Ύψους Άνω 
Συρταριού 

Προσαρμογή 
Ύψους Άνω 
Συρταριού 

Γρήγορη 
Πλύση 30’

Γρήγορη 
Πλύση 30’

Αυτόματο 
Άνοιγμα 
Πόρτας

Αυτόματο 
άνοιγμα 
πόρτας

DC Inverter 
Μoτέρ

Πλύση & 
Στέγνωμα 90’

Πρόγραμμα
Μισής Πλύσης

Αυτόματη 
Λειτουργία

Το Πρόγραμμα Μισής Πλύσης είναι
ιδανικό για τις περιπτώσεις που έχετε
λίγα σκεύη προς πλύσιμο, για 
παράδειγμα τη μισή ποσότητα από 
αυτή που χωράει το πλυντήριό σας. Με 
αυτό τον τρόπο, έχετε πάντα διαθέσιμα 
σκεύη προς χρήση, καθώς δεν χρειάζεται 
να περιμένετε να γεμίσει το πλυντήριο 
πιάτων για να προγραμματίσετε την 
πλύση. Παράλληλα, μειώνετε τον χρόνο 
και την κατανάλωση νερού και ρεύματος 
για περισσότερη οικονομία.

Στο στάδιο της πρόπλυσης, η συσκευή 
αντιλαμβάνεται το επίπεδο του 

βρώμικού νερού και ρυθμίζει αυτόματα 
τη θερμοκρασία και τον χρόνο πλύσης. 

Όταν εντοπίσει υψηλό επίπεδο 
βρώμικού νερού που οφείλεται σε πολύ 
λερωμένα πιάτα, φροντίζει να είναι πιο 

υψηλή η θερμοκρασία, καθώς και ο 
χρόνος που απαιτείται για την πλύση. 

Σε αντίθετη περίπτωση, εξασφαλίζει 
οικονομική χρήση δεδομένου ότι 

μειώνει το επίπεδο της θερμοκρασίας 
και τον χρόνο.

CLP-45106W CLP-45108I

Inox

Πλυντήρια Πιάτων 45cm

Λευκό

Χωρητικότητα
(σερβίτσια)

Ενεργειακή
Κλάση

Κατανάλωση 
ενέργειας

(kWh) / κύκλο πλύσης

10 D 0.674

Χωρητικότητα
(σερβίτσια)

Ενεργειακή
Κλάση

Κατανάλωση 
ενέργειας

(kWh) / κύκλο πλύσης

10 C 0.593
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Εσωτερικός 
Καθαρισμός 

Εντατικό 
Πρόγραμμα 
στους 70°C

Λειτουργία 
Επιπλέον 

Στεγνώματος

Ένδειξη 
Αλατιού

Πλύση & 
Στέγνωμα 90’

Ένδειξη 
Λαμπρυντικού

Λειτουργία 
Μουλιάσματος

Γρήγορη 
Πλύση 30’

Γρήγορη 
Πλύση 30’

Πρόγραμμα 
ECO

Πλύση
σε 1 ώρα

Λειτουργία 
Express

Το πρόγραμμα Πλύση σε 1 ώρα 
φροντίζει να έχετε περισσότερο 
χρόνο για να αφιερώνετε σε ό,τι 
πραγματικά σας ευχαριστεί! 
Γεμίστε το πλυντήριο πιάτων, 
ρυθμίστε το στην Πλύση σε 1 ώρα 
και απολαύστε καθαρά και στεγνά 
σκεύη σε μόλις 60’.

Η Λειτουργία Express προσφέρει 
μειωμένο κύκλο πλύσης και 

στεγνώματος και είναι ιδανική για 
τις περιπτώσεις που επιθυμούμε μια 

γρήγορη πλύση. Κατά τη διάρκεια της 
πλύσης, η θερμοκρασία αυξάνεται 
αυτόματα για να επιτευχθεί υψηλό 

αποτέλεσμα καθαριότητας σε 
λιγότερο χρόνο.

CLP-TT66W CLP-TT66I

Λευκό Inox

Επιτραπέζια Πλυντήρια Πιάτων

Κατανάλωση
νερού 

(L) / κύκλο 
πλύσης

Προγράμματα Στάθμη 
Θορύβου

[dB(A)]

Διαστάσεις 
ΥxΠxΒ (cm)

6.5 6 49 44 x 55 x 50

Κατανάλωση 
νερού

(L) / κύκλο 
πλύσης

Προγράμματα Στάθμη 
Θορύβου

[dB(A)]

Διαστάσεις 
ΥxΠxΒ (cm)

6.5 6 49 44 x 55 x 53

Χωρητικότητα
(σερβίτσια)

Ενεργειακή
Κλάση

Κατανάλωση 
ενέργειας

(kWh) / κύκλο πλύσης

6 F 0.613

Χωρητικότητα
(σερβίτσια)

Ενεργειακή Κλάση Κατανάλωση 
ενέργειας

(kWh) / κύκλο πλύσης

6 F 0.613



12 

07
20

22

INVENTOR A.G. Α.Ε.
24ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας  & Θουκυδίδου 2, Αγ. Στέφανος, Τ.Κ. 145 65, Tηλ: 211 300 3300 / 210 621 9000 | Fax: 211 300 3333 | www.inventor.ac

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


