
Ζεστασιά Άνεση Ασφάλεια

Καλοριφέρ Λαδιού



Υπέροχη ζεστασιά
με ένα μόνο άγγιγμα!

Δημιουργήστε  τη ζεστασία που θέλετε σε μερικά μόνο λεπτά! Χάρη 
στον κυψελωτό σχεδιασμό Heat Boost, απελευθερώνεται 21,2% 
περισσότερη θερμότητα με αποτέλεσμα να ζεσταίνεται ο χώρος 
πιο γρήγορα και αποδοτικά χωρίς επιπλέον κατανάλωση ενέργειας.

Σχεδιασμός Heat Boost
για 21,2% πιο αποδοτική θέρμανση

Με την Τεχνολογία 360° η θερμότητα εκπέμπεται από κάθε 
πλευρά του καλοριφέρ και διαχέεται ομοιόμορφα προς 
κάθε κατεύθυνση, για να αισθάνεστε τη ζέστη σε κάθε σημείο 
του χώρου σας χωρίς να καταναλώνετε περισσότερη ενέργεια.

Τεχνολογία 360°
για ομοιόμορφη κατανομή θερμότητας

Απολαύστε ένα ιδανικό περιβάλλον ζεστασιάς με τα νέα καλοριφέρ λαδιού της Inventor.
Τοποθετήστε τα σε όποιο σημείο του σπιτιού σας θέλετε να δημιουργήσετε ζεστή 
ατμόσφαιρα, ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία όπως εσείς επιθυμείτε. Υψηλά για συνθήκες 
απόλυτης ζέστης, ή πιο χαμηλά για πιο ήπια ζεστασιά και οικονομικότερη χρήση.
Χαλαρώστε στον καναπέ του σαλονιού σας, κοιμηθείτε σε ένα ζεστό υπνοδωμάτιο 
ή χαρείτε μια βραδιά στο σπίτι με φίλους έχοντας την ιδανική θερμοκρασία. 
Ό,τι κι αν επιλέξετε να κάνετε, με τα καλοριφέρ λαδιού της Inventor θα έχετε 
τέλεια, ζεστή ατμόσφαιρα μέσα σε μερικά λεπτά.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας πιο οικονομικά συνδυάζοντας έξυπνα τις λειτουργίες 
που σας προσφέρει. Επιλέξτε Επίπεδο Ισχύος 1 και ορίστε στον Ρυθμιζόμενο 
Θερμοστάτη την ανώτατη θερμοκρασία που θέλετε. Μόλις το καλοριφέρ τη φτάσει, θα 
διακόψει αυτόματα τη λειτουργία του. Mε αυτό τον τρόπο αποφεύγετε την άσκοπη χρήση 
της συσκευής, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα.

Λειτουργία ECO 
για πιο οικονομική χρήση

Χρήσιμα   Tips     για τη χρήση  
των καλοριφέρ λαδιού
 • Ορίστε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε εύκολα και γρήγορα μέσω της οθόνης LED που 

βρίσκεται πάνω στη συσκευή.

 • Ενημερωθείτε άμεσα για την επιλεγμένη θερμοκρασία του χώρου σας, χάρη στη φωτεινή 
ένδειξη της οθόνης και προσαρμόστε την ανάλογα κάθε φορά.

 • Μειώστε την κατανάλωση του καλοριφέρ λαδιού επιλέγοντας το μικρότερο επίπεδο ισχύος 
και ρυθμίστε το ανώτατο όριο της θερμοκρασίας που μπορεί να επιτευχθεί στον χώρο σας. 
Με αυτό τον τρόπο η θερμοκρασία που μπορεί να αποδώσει η συσκευή θα σταματήσει να 
αυξάνεται μόλις φτάσει το συγκεκριμένο όριο, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα.

 • Ενεργοποιήστε, απενεργοποιήστε και αλλάξτε τη λειτουργία του καλοριφέρ λαδιού εύκολα και 
ξεκούραστα από την άνεση του καναπέ σας, χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.

 • Προγραμματίστε την ενεργοποίηση της συσκευής σας εντός 24 ωρών χάρη στον 
Χρονοδιακόπτη. Διασφαλίστε τη ζεστασιά που θέλετε τη στιγμή ακριβώς που τη θέλετε.

 • Ζεστάνετε όποιο μέρος του σπιτιού επιθυμείτε κάθε φορά, μεταφέροντας εύκολα το καλοριφέρ 
λαδιού καθώς διαθέτει 4 ροδάκια και χειρολαβή.

 • Αποθηκεύστε τη συσκευή στο σημείο του σπιτιού που σας εξυπηρετεί, ενώ μπορείτε εύκολα να 
τυλίξετε το καλώδιο στην ειδική θέση για ασφαλή αποθήκευση.

Το καλοριφέρ λαδιού Inventor είναι απόλυτα ασφαλές!

Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε με τη χρήση του καθώς διαθέτει λειτουργίες που διασφαλίζουν τη 
θέρμανση του χώρου σας με ασφάλεια.

Χάρη στις λειτουργίες Προστασία από ανατροπή και Προστασία από υπερθέρμανση, η συσκευή 
θα σταματήσει αυτόματα τη λειτουργία της σε περίπτωση ανατροπής ή υπερθέρμανσης αντίστοιχα. 
Επιπρόσθετα, η διπλή επίστρωση στη χειρολαβή του καλοριφέρ σας, επιτρέπει να το μετακινείτε 
με ασφάλεια χωρίς να καίγεστε.

Απόλυτα ασφαλές



www.inventor.ac

Μοντέλο Για χώρους (m2) Ισχύς (W) 
Διαστάσεις 

(ΥxΠxΒ) (cm)
Φέτες 

INK-2311BLD 30 1000 / 1300 / 2300 64x47x28 11

INK-2009BLD 25 800 / 1200 / 2000 64x39x28 9

Τηλεχειριστήριο Χρονοδιακόπτης 
24 Ωρών

Οθόνη LED 
με Πλήκτρα Αφής

3 Επίπεδα 
Ισχύος

Ρύθμιση Θερμοκρασίας 
από 7°C μέχρι 35°C


