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Dezumidificare inteligentă SMD/CONFORT
Ajustarea automată a nivelului de umiditate în concor-
danţă cu temperatura din încăpere. Această funcţie 
oferă o calitate ideală a aerului cu reducere a consu-
mului de energie electrică.

Pompă de apă încorporată
Pentru cea mai bună soluţie de drenaj continuu apa-
ratul vine dotat cu o pompă de drenaj ce poate ridica 
apa până la 5 m.

Afișaj digital
Afișează nivelul umidităţii din cameră și nivelul de umi-
ditate setat.

Setarea umidităţii
Se poate seta umiditatea dorită folosind tastele + și -.

Degivrare automată
Funcţionare eficientă și în camere reci (nu mai puţin 
de 5 grade C).

Mâner ergonomic
Mișcare și repoziţionare ușoară.

Dezumidificare continuă
În timpul dezumidificării continue, aparatul funcţi-
onează fără oprire înlăturând umiditatea din aer. 
Aparatul nu va ţine cont de nivelul de umiditate setat 
atunci când funcţionează în acest mod de lucru.

Rezervorul de apă
Rezervorul de apă este prevăzut cu o fereastră trans-
parentă pentru a face mai ușoară observarea nivelului 
de apă ce s-a acumulat în rezervor. Când acesta este 
plin, se va afișa P2 iar aparatul se va opri, evitând astfel 
ca apa să iasă din rezervor.

Roţi
Roţile permit mutarea și transportarea cu ușurinţă.

Drenaj continuu
Pentru drenaj continuu trebuie doar să conectaţi apa-
ratul la un sistem de scurgere.
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Capacitate dezumidificare (L/24h)

Tip control

Tensiune / Frecvenţă / Fază   (V/Hz/Ph)

Puterea consumată (W)

Curent intrare (A)

Volum rezervor apă (L)

Putere ventilare (m3/h)

Nivel zgomot (dB(A))

Dimensiuni LxAxH (mm)

Greutate netă (kg)

Agent frigorific

Dimensiune cameră (m2)

Temperatura de funcţionare (oC)S
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Dintr-o gamă largă de dezumidificatoare

Inventor alegeţi modelul care se potrivește
perfect nevoilor dumneavostră!


