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Rise

Debit de aer
(m³/h)

120

Dimensiuni LxAxÎ
(mm)

351x180x500

Curent de funcţionare
(A)

2.9

Greutate
(Kg)

6.3

EEV
(L/kWh)

0.5

Agent 
frigorific

-

Rezervor de apă 
(L)

2

Temperatura camere
(oC)

de la 1℃ la 37℃

Blochează umiditatea
Eficienţă maximă chiar și la temperaturi scăzute, 
pornind de la 1oC, datorită tehnologiei cu agent de 
deshidratare (funcţionare cu agent de deshidratare) 
fără compresor. Soluţia ideală pentru temperaturi 
sub 17oC.

Usucă rufele dvs
Cu funcţia de dezumidificare continuă, vă puteţi 
usca hainele în cel mai sănătos mod posibil și, de 
asemenea, dezumidifică eficient spaţiile cu valori 
ridicate de umezeală.

Imbunătăţește încălzirea
Orificiu de ieșire cu aer cald (între 10°C și 12°C mai 
cald decât mediul ambiant) are ca rezultat eficienţa 
optimă de încălzire în timp ce scad costurile.

Forţă silenţioasă 
Datorită faptului ca dezumidificatorul funcţioneză 
fără un compresor, nivelul de zgomot al aparatului 
ajunge la minim astfel încât să poată fi utilizat chiar 
și în timpul nopţii.

Economisirea energiei 
Activaţi modul ECO și aveţi un consum de energie 
mai mic, care este egal cu jumătate din consumul 
aparatului în timpul funcţionării normale.

Capacitate 

dezumidificare

(L/24 ore)

8

Zona de aplicare

(m2)

până la 100

Nivelul de zgomot

Mică / Medie / Mare (dB (A))

39/43/48

Dezumidificator cu agent de 
deshidratare și fără compresor. 
Soluţia ideală pentru spaţii cu o 

încălzire insuficientă.

Ionizator de aer

Funcţional în spaţii chiar și la 
temperaturi de  1oC

Mod ECO

Dezumidificare cu agent de deshidratare

Ventilator cu 3 viteze

Dezumidificare Turbo

Funcţie de programare 8 ore

Funcţionare silenţioasă

Flapsuri ajustabile

Dezumidificare continuă

Drenaj continuu

Semnal de alarmă

Filtru de purificare a aerului

Rezervor de apă cu indicator nivel de apă

Protecţie preaplin 

Auto restart * 
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Care

Debit de aer
Mare / Mică (m³/h)

120/100
120/100

Dimensiuni LxAxÎ
(mm)

308x247x456
308x247x456

Curent de funcţionare
(A)

2.0
2.0

Greutate
(Kg)

11.2
11.2

EEV
(L/kWh)

1.3
1.3

Agent
frigorific

R134a
R134a

Rezervor de apă
(L)

2.0
2.0

Temperatura camerei
(oC)

de la 5℃ la 35℃
de la 5℃ la 35℃

Control total 
Ecranul digital al panoului de control vă permite să 
monitorizaţi umiditatea, și să configuraţi procentul 
de umiditate dorit cu 5% cu ajutorul tastelor 
corespunzătoare.

Inteligenţă și ușurinţă la 
folosire  
Aparatul este echipat cu un temporizator de 24 de 
ore, astfel încât să puteţi programa cu exactitate 
timpul de funcţionare și pentru a evita utilizarea 
inutilă, atunci când sunteţi absenţi de la domiciliu 
pentru mai multe ore.

Usucă hainele dvs  
Cu funcţia de dezumidificare continua, vă puteţi 
usca hainele în cel mai sănătos mod posibil și, de 
asemenea dezumidifică eficient spaţiile cu valori 
mari de umiditate.

Somn liniștit   
Activaţi funcţia «Sleep mode», iar aparatul va 
continua dezumidificarea, în tăcere și în mod eficient, 
în timpul nopţii.

Funcţionare sigură
Funcţionarea în siguranţă a aparatului diminuează 
pericolul de umplere a rezervorului de apă, iar 
aparatul se va opri cand acest rezervor este plin. 

Capacitate 

dezumidificare
(L/24 ore)

8
12

Zona de aplicare

(m2)

până la 48
până la 72

Nivelul de zgomot

Mică / Mare (dB (A))

40/43
40/44

Un dezumidificator silenţios 
cu performanţe deosebite. 
Dezumidificare, funcţie de 

uscare haine și de economisire 
a energiei electrice.

Proiectat pentru a fi silenţios

Programator 24 ore

Funcţie Sleep 

Dezumidificare continuă

Drenaj continuu

Filtru de purificare a aerului

Rezervor de apă cu indicator nivel de apă

Protecţie preaplin

Auto restart

Detector scurgere freon

Verificare defecţiune

Degivrare inteligentă

Protecţie a compresorului

200
207

Putere consumată

(W)
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Eva

Debit de aer
Mare / Mică (m³/h)

170/150
170/150

Dimensiuni LxAxÎ
(mm)

350x245x510
350x245x510

Curent de funcţionare
(A)

2.0
2.1

Greutate
(Kg)

13.5
13.5

EEV
(L/kWh)

1.3
1.3

Agent
frigorific

R134a
R134a

Rezervor de apă
(L)

3.0
3.0

Temperatura camerei
(oC)

de la 5℃ la 35℃
de la 5℃ la 35℃

O atmosferă curată
Asiguraţi-vă o atmosferă curată și sănătoasă în 
casa dvs cu ionizatorul de aer și scăpaţi de praf, 
bacterii, fum de ţigară și mirosuri neplăcute.

Dezumidificare inteligentă
Cu funcţia de dezumidificare inteligentă, aparatul 
va alege procentul de umiditate în corelaţie cu 
temperatura camerei, oferind condiţii ideale și o 
economisire a energiei.

Usucă hainele dvs
 
Bucuraţi-vă de haine uscate în zilele cu umiditate 
ridicată și ploaie. Așezaţi cuierul de rufe in cameră 
si activaţi modul economic «Uscare»

Îngrijire Silenţioasă 
Soluţia ideală pentru dormitor și pentru camerele care 
necesită niveluri scăzute de zgomot. Datorită noului 
design al dezumidificatorului, nivelul de zgomot este o 
parte a trecutului.

Performanţă imediată 
Activaţi Modul Turbo, pentru rezultate rapide și 
imediate, în spaţii cu nivel crescut de umiditate. În 
cazul în care nivelul de umiditate scade înapoi la 
normal, dezactivaţi Modul Turbo.

Capacitate 

dezumidificare
(L/24 ore)

16
20

Zona de aplicare

(m2)

până la 96
până la 120

Nivelul de zgomot

Mică / Mare (dB (A))

45/48
45/48

O soluţie completă care 
combină ionizatorul de 

aer, uscarea hainelor și o 
dezumidificare inteligentă! 

Ionizator aer

Mod Uscare Haine

Mod dezumidificare inteligent

Mod Turbo

Proiectat pentru a fi silenţios

Programator 24 ore

Sunet de avertizare

Rezervor de apă cu indicator de nivel de apă

Protecţie de prea-plin

Roţi mobile pentru o deplasare ușoară

Filtru de curăţare a aerului

Dezumidificare continuă

Drenaj continuu

Degivrare inteligentă

Detectare scurgere freon

Auto restart

Verificare defecţiune

Protecţie compresor

262
322

Putere consumată

(W)
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Pure

Debit de aer
(m³/h)

160

Dimensiuni LxAxÎ
(mm)

375x250x588

Curent de funcţionare
(A)

1.38

Greutate
(Kg)

13.2

EEV
(L/kWh)

2.35

Agent
frigorific

R134a

Rezervor de apă
(L)

3.8

Temperatura camerei
(oC)

de la  5℃ la 35℃

Economii mai mari
Datorită unui compresor de înaltă tehnologie aveţi 
consum redus de energie, economisind 250W putere 
(26.7C / 60% Rh), 300W (30 ° C / 80% RH) și bani.

Superioritate tehnologică 
Controlaţi umiditatea și temperatura din fiecare 
spaţiu și configuraţi condiţiile dorite fără probleme, 
prin intermediul panoului de control inteligent cu 
ecran digital și indicaţii funcţionale.

Funcţionare inteligentă
Aparatul este echipat cu un temporizator de 24 de 
ore, astfel încât să puteţi programa ora exactă la 
care dezumidificatorul va funcţiona și pentru a evita 
utilizarea inutilă, atunci când sunteţi absenţi de la 
domiciliu pentru mai multe ore.

Înaltă performanţă
Scoate umiditatea din aer și usucă imediat și în 
mod eficient hainele tale, prin alegerea funcţiei de 
dezumidificare continuă.

Control total 
Flapsurile reglabile permit aerului să se miște fără 
probleme și vă oferă posibilităţi nelimitate pentru 
ca debitul de aer sa fie omogen și eficient.

Capacitate 

dezumidificare
(L/24 ore)

20

Zona de aplicare

(m2)

până la 120

Nivelul de zgomot

Mică / Mare (dB (A))

46

Consum mai mic de energie 
pentru a economisi energie și 

bani

Flapsuri ajustabile

Ventilator cu 2 viteze

Dezumidificare continuă

Programator 12 ore

Sunet de avertizare

Filtru de curăţare a aerului

Drenaj continuu

Rezervor de apă cu indicator de nivel de apă

Protecţie de prea-plin

Roţi mobile pentru o deplasare ușoară

Auto restart

Detectare scurgere freon

Verificare defecţiune

Degivrare inteligentă

Protecţie compresor

250

Putere consumată

(W)
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Power

Debit de aer Mare/Mică (m³/h)

210/180
345/320
345/320

Dimensiuni LxAxÎ (mm)

386x260x500
392χ282χ616
392χ282χ616

Curent de funcţionare (A)

2.5
2.7
3.6

Greutate (Kg)

15.3
18.1
19.8

EEV (L/kWh)

2.67
3.10
2.89

Agent frigorific

R410a
R410a
R410a

Rezervor de apă (L)

3.0
6.0
6.0

Temperatura camerei (oC)

de la 5℃ la 35℃
de la 5℃ la 35℃
de la 5℃ la 35℃

Libertate de mișcare 
Pompă de apă integrată, cu capacitatea de 
posibilitate ridicare a apei la 5 metri, vă permite să 
conectaţi aparatul la scurgerea principală de apă, 
chiar dacă aceasta nu este în apropiere. (Pentru modelele 

Power 40L & 50L )

Eficienţă imediată 
Activaţi Modul Turbo, pentru rezultate rapide și 
imediate, în spaţii cu niveluri crescute de umiditate. 
În cazul în care nivelul de umiditate scade înapoi la 
normal, dezactivaţi Modul Turbo.

Dezumidificare inteligentă
Cu modul de dezumidificare inteligent, aparatul 
va alege procentul de umiditate în corelaţie cu 
temperatura camerei, oferind condiţii ideale și o 
economisire a energiei.

Inteligenţă și ușurinţă la 
folosire
Aparatul este echipat cu un temporizator de 24 de 
ore, astfel încât să puteţi programa cu exactitate 
timpul de funcţionare și a evita utilizarea inutilă, 
atunci când sunteţi absenţi de la domiciliu pentru 
mai multe ore.

Memento inteligent
Aparatul vă va aminti prin indicaţia corespunzătoare, 
atunci când este cazul să curăţaţi filtrul. Prin păstrarea 
filtrului curat, puteţi obţine o performanţă optimă a 
aparatului.

Capacitate 

dezumidificare
(L/24 ore)

30
40
50

Zona de aplicare

(m2)

până la 180
până la 240
până la 300

Nivelul de zgomot

Mică / Mare (dB (A))

52/54
51/52
51/52

Performanţă mare pentru o 
utilizare intensă.

Pompă de apă (Power 40L & 50L)

Mod Turbo

Funcţie de dezumidificare inteligentă

Filtru de curăţare a aerului

Proiectat pentru a fi silenţios

Programator 24 ore

Sunet de avertizare

Rezervor de apă cu indicator de nivel de apă

Roţi mobile pentru o deplasare ușoară

Protecţie de prea-plin

Filtru de curăţare a aerului

Drenaj continuu

Dezumidificare continuă

Auto restart

Detectare scurgere freon

Verificare defecţiune

Degivrare inteligentă

Protecţie compresor

394
518
684

Putere consumată

(W)




