
Εξελιγμένες Λειτουργίες
για Οικονομία

Απομάκρυνση Υγρασίας - 
Ενίσχυση στη Θέρμανση

Υγιεινή Ατμόσφαιρα
χωρίς Υγρασία

Σπίτι χωρίς υγρασία είναι ζεστό σπίτι!
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Αφύγρανση
για απόδοση
στη θέρμανση!

Η θέρμανση χώρων με πολλή υγρασία 
μπορεί να είναι πρόκληση, καθώς απαιτείται 
περισσότερος χρόνος, κόστος και ενέργεια 
για να επιτευχθεί η σωστή θερμοκρασία. 
Αυτό οφείλεται στην παρουσία του νερού 
στην ατμόσφαιρα, που απαιτεί περισσότερη 
ενέργεια για να θερμανθεί. Με τη χρήση του 
αφυγραντήρα απομακρύνεται η υγρασία 
και ο αέρας στον χώρο γίνεται πιο ξηρός, με 
αποτέλεσμα η θέρμανση να αποδίδει άμεσα 
και, κυρίως, οικονομικότερα.

Επομένως, σε ένα περιβάλλον με ιδανικό 
επίπεδο υγρασίας, οι συσκευές που 
θερμαίνουν τον χώρο θα καταναλώσουν 
λιγότερη ενέργεια και θα χρειαστούν 
λιγότερο χρόνο για να επιτύχουν την 
επιθυμητή θερμοκρασία.

Δημιουργήστε τη ζεστή ατμόσφαιρα που 
ονειρεύεστε στο σπίτι σας, μειώνοντας την 
υγρασία και συγχρόνως το κόστος ενέργειας 
για τη θέρμανσή του. Προστατεύστε την 
υγεία σας και χαρίστε σε εσάς και τους 
αγαπημένους σας τη ζεστασιά και τη 
θαλπωρή που σας αξίζουν.

Σήμερα, ο αφυγραντήρας αποτελεί μια βασική συσκευή 
για κάθε σπίτι και γραφείο, καθώς συμβάλλει στη 
διαμόρφωση της ιδανικής ατμόσφαιρας, αναβαθμίζοντας 
την ποιότητα της ζωής σας, ενώ φροντίζει για την 
ενίσχυση στη θέρμανση. Γιατί σπίτι χωρίς υγρασία, 
είναι ζεστό σπίτι!

Με την απομάκρυνση
της υγρασίας:
  Φροντίζετε το σπίτι σας, καθώς μειώνονται οι πιθανότητες 
      εμφάνισης μούχλας.

  Προστατεύετε την υγεία σας, καθώς περιορίζεται η εμφάνιση 
μικροοργανισμών που αναπτύσσονται σε περιβάλλον με αυξημένη 
υγρασία, και η ενίσχυση των αλλεργιών. Επιπλέον, η απομάκρυνση της 
υγρασίας σας προσφέσει συνθήκες άνεσης και λιγότερους πόνους σε 
κόκκαλα και αρθρώσεις.

   Δημιουργείτε ένα πιο ζεστό περιβάλλον καθώς η μείωση της υγρασίας 
συμβάλλει στην πιο αποδοτική θέρμανση του χώρου. Με αυτό τον 
τρόπο εξοικονομείτε χρήματα από το κόστος θέρμανσης του χώρου σας.

Απομάκρυνση Υγρασίας - 
Ενίσχυση στη Θέρμανση

2 3 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ 2022 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ 2022



4 5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ 2022 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ 2022

Αυτόνομη Λειτουργία Καθαριστή Αέρα 
& Αισθητήρας PM2.5 για διασφάλιση 

απόλυτα καθαρής ατμόσφαιρας
Με την Αυτόνομη Λειτουργία Καθαριστή Αέρα και τον Αισθητήρα PM2.5 έχετε δύο 

συσκευές σε μία, γιατί με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να 
απολαύσετε τα οφέλη ενός ανεξάρτητου καθαριστή αέρα στον χώρο σας! Με αυτή τη 

λειτουργία, ο αφυγραντήρας κατακρατά αποτελεσματικά τα μικρόβια χαρίζοντας την υγιεινή 
ατμόσφαιρα που επιθυμείτε, χάρη στο φίλτρο HEPA που διαθέτει. Παράλληλα, ο αισθητήρας 

PM2.5 εντοπίζει τα ανεπιθύμητα αιωρούμενα σωματίδια και σας ενημερώνει άμεσα για την 
ποιότητα του αέρα, προσαρμόζοντας αντίστοιχα τη λειτουργία του καθαριστή αέρα. 

Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C & Ιονιστής για 
υγιεινό περιβάλλον χωρίς βλαβερά σωματίδια 

H προηγμένη Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου C εκπέμπει υπεριώδες φως που «σπάει» 
τους μοριακούς δεσμούς των μικροοργανισμών, εξουδετερώνοντάς τους. Με αυτόν τον 

τρόπο, εξασφαλίζετε καθαρή ατμόσφαιρα, χωρίς ιούς και βακτήρια. Επιπλέον, ο ιονιστής 
απομακρύνει τα βλαβερά σωματίδια, προσφέροντας μία συνεχή αίσθηση φρεσκάδας.
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Εξοικονομήστε ενέργεια

Έξυπνη Αφύγρανση για αυτόματη 
προσαρμογή λειτουργίας 
Δημιουργήστε άριστες συνθήκες στον χώρο σας με χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας, χάρη στη λειτουργία 
 Έξυπνης Αφύγρανσης, με την οποία ο αφυγραντήρας 
επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο επίπεδο υγρασίας ανάλογα 
με τη θερμοκρασία δωματίου. Έτσι, προσφέρει πάντα ιδανικές 
συνθήκες άνεσης και οικονομίας, καθώς απομακρύνει την 
υγρασία ενισχύοντας την απόδοση στη θέρμανση. 

Εφαρμογή Inventor Control 
για απόλυτο έλεγχο 
Η Inventor ήταν από τις πρώτες εταιρείες που επένδυσαν στην 
τεχνολογία Wi-Fi. Με την εφαρμογή Inventor Control έχετε 
ένα σημαντικό “εργαλείο” για τον απόλυτο έλεγχο της συσκευής 
σας, από όπου κι αν βρίσκεστε. Ρυθμίστε τη λειτουργία που 
θέλετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και το καθημερινό σας 
πρόγραμμα, είτε βρίσκεστε εκτός σπιτιού, είτε χαλαρώνετε στον 
καναπέ σας, ακόμη και με τον ήχο της φωνής σας!

Απολαύστε καθαρό αέρα 

Οι αφυγραντήρες Inventor φροντίζουν εσάς και το σπίτι σας, δημιουργώντας 
την ιδανική ατμόσφαιρα! 

Χάρη στις έξυπνες λειτουργίες τους απολαμβάνετε ένα καθαρό και 
υγιεινό περιβάλλον, χωρίς να αγχώνεστε για το κόστος κατανάλωσης. 
Οι λειτουργίες που διαθέτουν φροντίζουν για τη χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας και, συνεπώς, την εξοικονόμηση χρημάτων. 

&
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2 συσκευές σε 1 
Αφυγραντήρας & Αυτόνομος Καθαριστής Αέρα 

για απόλυτα υγιεινή ατμόσφαιρα!

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης
(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση 
(W)

Στάθμη Θορύβου
[dB(A)]

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

AT-IONUV-25L 25 270 39 2.9

Χαμηλή Στάθμη 
Θορύβου

3

3 Ταχύτητες 
Καθαριστή Αέρα

Στέγνωμα 
Ρούχων

Αυτόματη κίνηση 
περσίδων

Αυτόνομη Λειτουργία
Καθαριστή Αέρα

Αφυγραντήρας 
& Αυτόνομος 
Καθαριστής Αέρα

Ο Atmosphere XL μετατρέπεται 
σε αυτόνομο καθαριστή αέρα, 
ενσωματώνοντας 2 συσκευές σε 1! 
Φροντίζει για τις ιδανικές συνθήκες 
στο σπίτι σας, αφού ως αφυγραντήρας 
μειώνει τα ποσοστά υγρασίας, ενώ ως 
αυτόνομος καθαριστής απομακρύνει τα 
βλαβερά αιωρούμενα σωματίδια.

Αισθητήρας 
PM2.5 & Δείκτης  
Ποιότητας Αέρα

Η συσκευή μπορεί να ρυθμίσει αυτόματα 
τη λειτουργία της ανάλογα με την ποιότητα 
του αέρα στον χώρο σας. Χάρη στον 
υψηλής τεχνολογίας αισθητήρα PM2.5 
που εντοπίζει τα ανεπιθύμητα σωματίδια. 
Παράλληλα, η φωτεινή χρωματιστή ένδειξη 
παρέχει αξιόπιστη πληροφόρηση για την 
ποιότητα αέρα, επιτρέποντάς σας να έχετε 
απόλυτο έλεγχο οποιαδήποτε στιγμή, αλλά 
και να μειώσετε την άσκοπη λειτουργία της 
συσκευής, εξοικονομώντας ενέργεια.

Φίλτρο 
Αποστείρωσης 
HEPA H11 97.79%

Το Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA με 
δυνατότητα κατακράτησης του 97,79% των 
σωματιδίων μεγέθους έως 0,3 μικρόμετρα, 
συμβάλλει στην απομάκρυνση σκόνης 
και μικροβίων, εξασφαλίζοντας άριστη 
ποιότητα αέρα στον χώρο σας, ενώ μειώνει 
δραστικά τις πιθανότητες εμφάνισης 
αλλεργιών και ασθενειών.
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Αθόρυβη 
Λειτουργία  

Χάρη στον ιδιαίτερο σχεδιασμό με τις 3 εισόδους 
αέρα, η λειτουργία του Combo γίνεται πραγματικά 
αθόρυβη. Απολαύστε την υγιεινή ατμόσφαιρα στον 
χώρο σας κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε ώρες 
που απαιτούν απόλυτη ησυχία και εξασφαλίστε 
τις ιδανικές συνθήκες που επιθυμείτε, χωρίς την 
παραμικρή ενόχληση.

Το μεγάλο μικρό    

Πανίσχυρος αφυγραντήρας με δυνατότητα αφύγρανσης 20L 
& έξυπνο σχεδιασμό για απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας!

Έξυπνη
Αφύγρανση

Φωτεινή  
Ένδειξη Υγρασίας

Στέγνωμα 
Ρούχων

Χρονοδιακόπτης
24 Ωρών

Μεγάλο δοχείο νερού 
12 λίτρων με 4 επίπεδα 
επιλογής 

Ο Combo είναι ένας πανίσχυρος αφυγραντήρας 
με δυνατότητα αφύγρανσης 20L, που διαθέτει 
εντυπωσιακά μεγάλο δοχείο χωρητικότητας 
12 λίτρων. Χάρη στη μεγάλη χωρητικότητα, 
μειώνονται οι φορές που απαιτείται να αδειάζετε 
το δοχείο νερού, ενώ χάρη στη ρύθμιση σε 4 
επίπεδα, μπορείτε να επιλέγετε κάθε φόρα το 
σημείο μέχρι το οποίο θα γεμίσει το δοχείο. 
Απολαύστε μεγάλη ευελιξία με απόλυτη 
προσαρμογή στις ανάγκες σας, ενώ πετυχαίνετε 
υψηλή απόδοση.

Σχεδιασμός Pick up & turn 
και Bucketless λειτουργία

Έξυπνος σχεδιασμός με ασύγκριτη ευελιξία που 
προσαρμόζεται σε κάθε σας ανάγκη! Με τον 
σχεδιασμό Pick up & turn, σηκώνετε, γυρίζετε 
και τοποθετείτε τον αφυγραντήρα στην ειδική 
υποδοχή, απολαμβάνοντας το μεγάλο δοχείο 
νερού 12 λίτρων. Ταυτόχρονα, εξοικονομείτε 
χώρο τόσο όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, 
αποθηκεύοντας τον μέσα στο δοχείο νερού, όσο 
και κατά τη διάρκεια της Bucketless λειτουργίας. 
Με τη Bucketless λειτουργία, μπορείτε να
τοποθετήσετε τον αφυγραντήρα εύκολα στο 
σημείο που σας εξυπηρετεί, ακόμη και στον πάγκο 
της κουζίνας, χωρίς να καταλαμβάνει πολύ χώρο 
και να τον συνδέσετε με το σιφόνι, ξεγνοιάζοντας 
από το συνεχές άδειασμα του κάδου.

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης
(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση 
(W)

Στάθμη Θορύβου
[dB(A)]

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

CB-WUI-20L 20 280 41 12.0
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24h
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Αυτόματη
Λειτουργία 
Ανεμιστήρα

Επιλέξτε το ιδανικό επίπεδο υγρασίας 
και ο αφυγραντήρας θα προσαρμόσει 
αυτόματα τη λειτουργία του ανεμιστήρα, 
ρυθμίζοντας την ταχύτητα ανάλογα με τις 
ανάγκες αφύγρανσης. Αν τη συνδυάσετε 
με την Έξυπνη Αφύγρανση, εξασφαλίζετε 
βέλτιστη απόδοση χωρίς καθόλου κόπο, 
καθώς ο αφυγραντήρας θα ρυθμίσει 
από μόνος του τη λειτουργία για να 
διαμορφώσει το επίπεδο υγρασίας στον 
χώρο σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Αυτόνομη 
Λειτουργία 
Καθαριστή Αέρα

Με τον αφυγραντήρα και καθαριστή αέρα 
Comfort η επιλογή είναι στο χέρι σας, γιατί 
με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε 
να ενεργοποιήσετε και να απολαύσετε τα 
οφέλη ενός ανεξάρτητου καθαριστή αέρα 
στον χώρο σας! Κατακρατά αποτελεσματικά 
τα μικρόβια και χαρίζει την υγιεινή 
ατμόσφαιρα που επιθυμείτε, χάρη στο 
Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA H13 99.97% 
που διαθέτει.

4 Ρυθμίσεις 
Ανεμιστήρα

4

Έξυπνη  
Αφύγρανση

Δημιουργήστε άριστες συνθήκες στον 
χώρο σας με χαμηλή κατανάλωση 
ενέργειας, χάρη στη λειτουργία της  
Έξυπνης Αφύγρανσης. Ο αφυγραντήρας 
επιλέγει αυτόματα το επίπεδο υγρασίας 
μεταξύ 45%-55% ανάλογα με τη 
θερμοκρασία δωματίου, προσφέροντας 
ιδανικές συνθήκες άνεσης και οικονομίας.

Εξελιγμένες τεχνολογίες για οικονομία    

και υγιεινή ατμόσφαιρα χωρίς υγρασία!

Φίλτρο Αποστείρωσης
HEPA H13 99.97%

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης
(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση 
(W)

Στάθμη Θορύβου
[dB(A)]

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

CF-WUHI-16L 16 279 39 3.8

CF-WUHI-20L 20 285 39 3.8

CF-WUHIB-20L 20 285 39 3.8

Στέγνωμα
Ρούχων

Φωτεινή  
Ένδειξη Υγρασίας

Λειτουργία 
Antibacterial
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Ιδανικό επίπεδο υγρασίας   

με αίσθηση φρεσκάδας και εξοικονόμηση ενέργειας!

Χαμηλή 
Κατανάλωση  

Απαλλαγείτε από την ανεπιθύμητη 
υγρασία στον χώρο σας, αλλά και 
από τα περιττά έξοδα. Ο εξελιγμένος 
συμπιεστής του αφυγραντήρα εγγυάται 
χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, για 
να απολαμβάνετε τέλεια ατμόσφαιρα, 
εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια.

Έξυπνη  
Αφύγρανση

Εξοικονομήστε χρήματα και ενέργεια, 
χάρη στη λειτουργία της έξυπνης 
αφύγρανσης. Ο αφυγραντήρας 
επιλέγει αυτόματα το ιδανικό επίπεδο 
υγρασίας του χώρου μεταξύ 45%-55% 
ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου, 
εξασφαλίζοντας χαμηλή κατανάλωση 
ρεύματος και άριστες συνθήκες στον 
χώρο σας.

Στέγνωμα  
Ρούχων 

Στεγνώστε τα ρούχα σας αποτελεσματικά, 
με τη λειτουργία Dryer. Τοποθετήστε 
την απλώστρα με τα ρούχα σε ένα 
μικρό δωμάτιο (με κλειστή την πόρτα) 
και ενεργοποιήστε το πρόγραμμα 
στεγνώματος ρούχων. Ο αέρας που 
διαχέεται στον χώρο ενισχύει την 
αίσθηση φρεσκάδας και εξασφαλίζει 
στεγνά και ευωδιαστά ρούχα σε σύντομο 
χρονικό διάστημα, διατηρώντας το 
δωμάτιο απόλυτα στεγνό. 

Λειτουργία 
Turbo

 Ροδάκια για 
εύκολη μεταφορά

Συνεχής
Αφύγρανση

Φίλτρο 
Καθαρισμού Αέρα

24h

Χρονοδιακόπτης 
24 ωρών

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης
(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση 
(W)

Στάθμη Θορύβου
[dB(A)]

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

CF-ION-10L 10 160 35 1.6

CF-ION-12L 12 175 36 1.6
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Αφυγραντήρας υψηλών επιδόσεων   

για ατμόσφαιρα χωρίς υγρασία ακόμη 
και στις πιο απαιτητικές συνθήκες!

Λειτουργία
Turbo

Συνεχής 
Αποστράγγιση

Υπενθύμιση 
Καθαρισμού Φίλτρου

Χρονοδιακόπτης
24 ωρών

24h

 Ροδάκια για 
εύκολη μεταφορά

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης
(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση 
(W)

Στάθμη Θορύβου
[dB(A)]

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

PWR-WIFI-30L 30 290 48 3.0

PWR-WIFI-50L 50 550 48 6.0

Στέγνωμα 
Ρούχων 

Ο αφυγραντήρας όχι μόνο 
απομακρύνει την υγρασία αλλά 
αποτελεί και έναν εξαιρετικό τρόπο 
στεγνώματος ρούχων κατά τη διάρκεια 
των φθινοπωρινών και χειμερινών 
μηνών. Εξασφαλίστε στεγνά και 
ευωδιαστά ρούχα γρήγορα και 
εύκολα ακόμη και αν έξω βρέχει, ενώ 
απολαμβάνετε το ιδανικό επίπεδο 
υγρασίας.

Έξυπνη 
Αφύγρανση

Ο αφυγραντήρας με τη λειτουργία 
της Έξυπνης Αφύγρανσης, ορίζει 
αυτόματα το ιδανικό επίπεδο υγρασίας, 
σύμφωνα με τη θερμοκρασία του χώρου, 
μεταξύ 45%-55%. Με αυτό τον τρόπο, 
καταναλώνετε λιγότερη ενέργεια, ενώ 
φροντίζετε για την ιδανική ατμόσφαιρα 
στον χώρο σας.

Αντλία Νερού 

Η ενσωματωμένη αντλία νερού* με 
δυνατότητα ανύψωσης 5 μέτρων, σας 
επιτρέπει να συνδέσετε τη συσκευή με 
το δίκτυο αποχέτευσης. Εξασφαλίστε 
τη συνεχή αποστράγγιση ακόμα και 
στις πιο απαιτητικές καταστάσεις και 
ξεγνοιάστε από το συνεχές άδειασμα 
του δοχείου νερού. 

*Η αντλία νερού αφορά μόνο το μοντέλο        
PWR-WIFI-50L
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Αφυγραντήρας με τεχνολογία 
Ζεόλιθου χωρίς συμπιεστή,   

ιδανική λύση για χώρους με περιορισμένη θέρμανση!

* Κατανάλωση 30W λειτουργία ανεμιστήρα / 330W λειτουργία ECO / 650W λειτουργία TURBO

Αθόρυβη
Λειτουργία

Έξυπνη  
Αφύγρανση

Αυτόματη Κίνηση 
Περσίδας

Παιδικό
Κλείδωμα

Φωτεινή  
Ένδειξη Υγρασίας

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης
(Λίτρα/24 Ώρες)

Κατανάλωση 
(W)

Στάθμη Θορύβου
[dB(A)]

Δοχείο Νερού
(Λίτρα)

RS-WUI-08L 8 30/330/650* 38 2.5

Τεχνολογία  
Zeo Gen

Zeo
    Gen

Επωφεληθείτε από την Τεχνολογία Zeo Gen με 
Ζεόλιθο, χωρίς συμπιεστή, και αντιμετωπίστε 
τα προβλήματα υγρασίας που εμφανίζονται 
σε χώρους που θερμαίνονται λίγες ώρες 
την ημέρα ή με θερμοκρασία χαμηλότερη 
των 15οC. Με την τεχνολογία Zeo Gen και 
την ενσωματωμένη αντίσταση, ενισχύεται η 
απόδοση της θέρμανσης σε υψηλά επίπεδα.

Λειτουργία
ECO

Μειώστε την κατανάλωση ρεύματος 
και εξοικονομήστε χρήματα και 
ενέργεια. Με τη λειτουργία ECO η 
συσκευή λειτουργεί οικονομικότερα 
και η κατανάλωση μειώνεται στο μισό 
(330Watt).

Η εξαγωγή θερμού αέρα έχει ως 
αποτέλεσμα να ενισχύει τη θέρμανση, 
δημιουργώντας συνθήκες άνεσης 
στον χώρο. Ζεστάνετε το σπίτι 
σας εξοικονομώντας χρήματα, 
απομακρύνοντας συγχρόνως την 
ανεπιθύμητη υγρασία.

Ενίσχυση 
στη Θέρμανση
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Η τεχνολογία
στα χέρια σας! 

H εφαρμογή Inventor Control σας προσφέρει τη δυνατότητα 
να ρυθμίζετε εύκολα και γρήγορα τη συσκευή σας για να 
δημιουργείτε την ατμόσφαιρα που επιθυμείτε! 

Με τις έξυπνες ρυθμίσεις που διαθέτει η εφαρμογή, η 
συσκευή προσαρμόζεται πλήρως στην καθημερινότητά σας, 
προσφέροντας ευελιξία και άνεση, ενώ συγχρόνως συμβάλλει 
στην οικονομία του σπιτιού σας! 
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*Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC. Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες.     
** Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.

Χρήσιμες Συμβουλές για Άνεση & Ευελιξία

Η εφαρμογή είναι συμβατή 
με Google Assistant* και 
Amazon Alexa**.

  Μετατρέψτε το κινητό σας σε ένα έξυπνο χειριστήριο και ελέγξτε τη συσκευή από την άνεση του καναπέ  

  Ενημερωθείτε άμεσα και γρήγορα για τη θερμοκρασία και την υγρασία στην περιοχή που σας ενδιαφέρει, 
καθώς και τις αντίστοιχες τιμές στο εσωτερικό του χώρου και ρυθμίστε το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας

  Δημιουργήστε εξατομικευμένα σενάρια σύμφωνα με το καθημερινό σας πρόγραμμα, τις ανάγκες του 
χώρου και την πρόβλεψη του καιρού

  Ορίστε το επίπεδο μέχρι το οποίο μπορεί να γεμίσει το δοχείο νερού1 και ενημερωθείτε όταν η στάθμη 
του νερού φτάσει στο επίπεδο αυτό ώστε να αδειάσετε το δοχείο 

  Ενημερωθείτε για το επίπεδο των βλαβερών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα του χώρου σας και 
ενεργοποιήστε τη Λειτουργία του Καθαριστή Αέρα για υγιεινή και καθαρή ατμόσφαιρα2 

  Ενεργοποιήστε τη συσκευή με τον ήχο της φωνής σας χάρη στη Φωνητική Λειτουργία

Tips για Χαμηλή Κατανάλωση & Οικονομία 

1Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά στον αφυγραντήρα Combo
2Η αναφερόμενη λειτουργία αφορά στον αφυγραντήρα-καθαριστή αέρα Atmosphere XL
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  Τοποθετήστε τον αφυγραντήρα σε κεντρικό σημείο 
του χώρου ή κοντά σε σημεία με έντονη και εμφανή 
υγρασία για πιο άμεσα αποτελέσματα και συνεπώς 
μακροπρόθεσμα λιγότερη κατανάλωση ενέργειας

  Προγραμματίστε την ενεργοποίηση της συσκευής μόνο 
κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας και 
υγρασίας, για παράδειγμα όταν η εξωτερική υγρασία 
του περιβάλλοντος είναι αυξημένη ή όταν βρέχει 

  Ορίστε την ενεργοποίηση της συσκευής ή τη 
λειτουργία συγκεκριμένων προγραμμάτων, όπως το 
Στέγνωμα Ρούχων, σε ώρες μέσα στην ημέρα που έχετε 
οικονομικό τιμολόγιο ρεύματος

  Προτιμήστε τη λειτουργία της έξυπνης αφύγρανσης. 
Με αυτό τον τρόπο, η συσκευή επιλέγει αυτόματα την 
επιθυμητή υγρασία του χώρου βάση της θερμοκρασίας 
του, με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων  

  Δημιουργήστε ένα έξυπνο σενάριο όπου ο 
αφυγραντήρας θα λειτουργεί συγχρόνως με ένα 
κλιματιστικό Inventor σε σταθερή θερμοκρασία και 
απολαύστε απόδοση στη θέρμανση και οικονομία
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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


