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Specificațiile tehnice pot fi modificate fără o anunțare prealabilă. Pentru orice diferențe posibile, va rugăm să contactați furnizorul dvs!
Compania nu este responsabilă pentru greșelile de tipar

Condiții de rating: capacitate de umidificare 30oC - 80% RH. | Condiții de rating: consumul de energie 26,7oC - 60%RH.
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Dezumidificatoare 2016 Dezumidificatoare 2016

Uscarea hainelor
Profitați de funcția specială de uscare haine și vă faceți 
viața mai ușoară. Se pune suportul de haine într-o cameră 
mică și închideți ușa. Aerul produs de dezumidificatorul 
Inventor întărește prospețimea și asigură haine uscate 
și parfumate într-o perioadă scurtă de timp, menținând 
în același timp camera complet uscată. Uscarea Hainelor 
este o caracteristică standard la modelele Eva II și Inventor 
Premium.
 Cu toate acestea, se poate usca în mod eficient hainele cu 
toate dezumidificatoare Inventor prin activarea modului 
dezumidificare continuu (Rise, Care, Power).

Dezumidificare
Inteligentă  (SMD)
Consumul de energie al dezumidificatorului este strâns 
legat de temperatura camerei. Atunci când temperatu-
ra este scăzută, crește consumul în timp ce în locuri cu 
temperatură mai ridicată, consumul scade. Funcția de 
dezumidificare inteligentă selectează automat nivelul de 
umiditate ideal în funcție de temperatura camerei,
asigurând un consum redus de energie și condiții
excelente în zona dumneavoastră. Economisi bani și 
energie cu dezumidificatorul inteligent EVA II, Premium și 
Power de la Inventor.

Turbo
Reduce rapid umezeala, în camere unde nivelul 
acesteia este crescut dramatic. Modul Turbo 
îmbunătățit și modernizat asigură extragerea 
aerului, și resetează în mod eficient, în scurt timp, 
nivelurile de umiditate ideale în cameră,
pentru atmosferă confortabilă.

Dezumidificatoarele
Inventor... și umiditatea dispare definitiv!

Dezumidificatorul cu 
agent deshidratant 

(fără compresor)

Dezumidificatorul Inventor cu Tehnologia Agentului Deshi-
dratant, utilizează materiale deshidratante în locul unui 
compresor și maximizează performanța în condiții de încăl-
zire redusă sau inexistentă. Dezumidificatorul Rise cu agent 
deshidratant este soluția cea mai potrivită pentru locurile 
care sunt încălzite doar pentru câteva ore pe zi. 

Dezumidificatoare 
cu compresor

Dezumidificatoarele Inventor cu compresor se disting 
prin consumul de energie extrem de redus. În locuri 
cu o încălzire suficientă (peste 15oC), puteți obține o 
economie de bani și energie prin alegerea dintr-o gamă 
largă de modele (Care, Eva II, Premium sau Power) 
dezumidificatorul Inventor ideal bazat pe nevoile tale.

Ionizator de Aer
Asigură o atmosferă sănătoasă și curată în casa 
ta cu dezumidificatoarele Inventor cu Ionizator 
de aer integrat. Ionii negativi sunt eliberați în 
atmosferă absorbind praful, bacteriile, mirosul 
de tutun și alte mirosuri neplăcute din cameră, 
oferind o atmosferă de înaltă calitate. Alungă 
umiditatea și bucurăți-vă de un mediu curat, 
datorită dezumidificatoarelor Inventor cu
ionizator integrat pentru modele Rise, Eva II și 
Premium.
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Asigură un spor de încălzire 
și reduce în mod semnificativ 
costurile. Grație aerului cald, 
(cu 10°C până la 12°C mai cald 
decât temperatura camerei), 
alături de dezumidificare, 
temperatura camerei este 
îmbunătățită eficient din punct 
de vedere economic. 

Asigură în cameră o atmosferă curată și 
sănătoasă, cu ionizatorul de aer integrat. 
Activând funcția de Ionizare, ionii negativi sunt 
eliberați în aer absorbind praful, bacteriile, fu-
mul de țigară, mirosul de tutun și alte mirosuri 
neplăcute, oferind o atmosferă sănătoasă și 
de înaltă calitate.

Beneficiați de tehnologie, fără compresor, cu de-
zumidificatorul Rise - cu tehnologie de absorție - 
și alunga umiditatea, eficient și cu costuri reduse. 
Tehnologia de  adsorbție oferă o dezumidificare 
economică în camere încălzite câteva ore pe zi, 
sau cu o temperatură sub 15°C. 

Ionizator de aer

Tehnologia de 
absorție
(Fără compresor)

Încălzire îmbunătățită

Bucurați-vă de o funcționare 
silențioasă, cu dezumidifica-
torul Rise Desicant. Tehnologia 
deshidratantă - fără compresor 
- vă oferă un nivel scăzut de 
zgomot și o atmosferă curată, 
fără umiditate.

Reducere consumul de 
energie și faceți econo-
mie de bani și energie. Cu 
modul ECO, dispozitivul 
funcționează în mod eco-
nomic, iar consumul este 
redus la jumătate (330 Watt).

Funcționare silențioasă 

Mod ECO

Dezumidificatoare 2016 Rise

Capacitate
Dezumidificare

(L/24 ore)

Putere
Consumată*

(W)

Nivelul de Zgomot
Mică / Medie / Mare 

[dB (A)]
8

30/330/
650

39/43/
48

Debit de Aer
(m³/h)

Rezervor de Apă
(L)

Dimensiuni
LxAxÎ (mm)

Greutate
(Kg)

Agent
Frigorific

Temperatura 
Camerei (oC)

120 2.0 351x180x500 6.3 - 1°C - 37°C

*C
on

su
m

 d
e 

en
er

gi
e 

30
W

 V
en

til
ar

e 
/ 

33
0W

 M
od

 E
CO

 /
 6

50
W

 M
od

 T
U

RB
O

 

2
ANI

GARANȚIE



0706 

Uită de golirea continuă a 
rezervorului de apă, datorită 
funcției de drenaj contiuu. Se 
pune tubul în partea din spate 
a dispozitivului și conectați-l 
direct la sifon. Apa colectată
în timpul funcționării
dezumidificatorului se va duce 
în mod direct în sistemul de 
canalizare.

Beneficiază de o dezumidificare continuă, 
pentru rezultate imediate în cazul în care acest 
lucru este necesar. Cu dezumidificarea continuă 
dispozitivul acționează ca un catalizator pentru 
condiții de cerere mare, cum ar fi uscarea 
hainelor sau încăperi inundate, eliminând 
umezeala rapid și eficient.

Dezumidificatorul este 
mutat cu ușurință oriunde 
și oricând doriți. Roțile 
rotative de pe dispozitiv, vă 
permit să plasați oriunde 
dezumidificatorul, în cazul 
în care este necesar pentru 
rezultate eficiente.

Dezumidificare 
continuă

Drenaj continuu

Bucurați-vă de o atmosfera curata a 
unei camere fara umiditate. Activați 
modul silențios în timpul nopții 
sau în momentele care necesită o 
liniște absolută și pentru a asigura 
nivelul ideal de umiditate în cameră, 
fără complicații.

Bucurați-vă de 
o funcționare în 
condiții de 
siguranță datorită 
protecției dezumidificatorului la preaplin.
În cazul în care rezervorul de apă este plin, 
dezumidificatorul se oprește automat și se 
aprinde indicația Full, astfel încât vă informează 
că trebuie să goliți rezervorul de apă, prevenind 
orice scurgere. 

Silențios

Protecție la 
preaplin

Dezumidificatoare 2016 Care

Capacitate
Dezumidificare

(L/24 ore)

Putere
Consumată

(W)

Nivelul de Zgomot
Mică / Medie / Mare  

[dB(A)]

10

12

215

207

40/43

40/44

Roți pivotante

Debit de Aer
(m³/h)

Rezervor de Apă
(L)

Dimensiuni
LxAxÎ (mm)

Greutate
(Kg)

Agent
Frigorific

Temperatura 
Camerei (oC)

120 2.0 308x247x456 11.0 R134a 5°C - 35°C
120 2.0 308x247x456 11.0 R134a 5°C - 35°C
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Reduce rapid umezeala, în 
camere unde nivelul acesteia 
este crescut dramatic. Modul 
Turbo îmbunătățit și modernizat 
asigură extragerea aerului, și
resetează în mod eficient, în 
scurt timp, nivelurile de
umiditate ideale în cameră,
pentru atmosferă confortabilă.

Roți pivotante

Turbo

Economisi bani și energie, 
datorită funcției inteligente de 
dezumidificare. Aceasta selec-
tează automat nivelurile ideale 
de umiditate, în funcție de tem-
peratura camerei, asigurând 
astfel un consum de energie 
redus și condiții excelente în 
zona dumneavoastră.

Se usucă hainele în mod eficient și sănătos, 
cu funcția de Uscare haine. Se pun hainele 
într-o cameră mică (cu ușa închisă) și porniți 
aparatul pe programul de uscare. Aerul 
produs asigură prospețimea, haine uscate 
și parfumate într-o perioadă scurtă de timp, 
menținând în același timp camera complet 
uscată.

Dezumidificare inteligentă

Uscarea hainelor

Dezumidificatoare 2016 Eva II

Asigură în cameră o atmosferă curată și 
sănătoasă, cu ionizatorul de aer integrat. 
Activând funcția de Ionizare, ionii negativi sunt 
eliberați în aer absorbind praful, bacteriile, fu-
mul de țigară, mirosul de tutun și alte mirosuri 
neplăcute, oferind o atmosferă sănătoasă și de 
înaltă calitate.

Ionizator de aer

Capacitate
Dezumidificare 

(L/24 ore)

Putere
Consumată

(W)

Nivelul de Zgomot
Mică / Medie / Mare

[dB(A)]

16

20

262

322

45/48

45/48

Debit de Aer
(m³/h)

Rezervor de Apă
(L)

Dimensiuni
LxAxÎ (mm)

Greutate
(Kg)

Agent
Frigorific

Temperatura 
Camerei (oC)

170/150 3.0 350x245x510 14.0 R134a 5°C - 35°C
170/150 3.0 350x245x510 14.4 R134a 5°C - 35°C

Dezumidificatorul este mutat 
cu ușurință oriunde și oricând 
doriți. Roțile rotative de pe 
dispozitiv, vă permit să plasați 
oriunde dezumidificatorul, în 
cazul în care este necesar
pentru rezultate eficiente.
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Reduce rapid umezeala, în 
camere unde nivelul acesteia 
este crescut dramatic. Modul 
Turbo îmbunătățit și modernizat 
asigură extragerea aerului, și
resetează în mod eficient, în 
scurt timp, nivelurile de
umiditate ideale în cameră,
pentru atmosferă confortabilă

Asigură în cameră o atmosferă curată și 
sănătoasă, cu ionizatorul de aer integrat. 
Activând funcția de Ionizare, ionii negativi 
sunt eliberați în aer absorbind praful, bac-
teriile, fumul de țigară, mirosul de tutun și 
alte mirosuri neplăcute, oferind o atmos-
feră sănătoasă și de înaltă calitate.

Ionizator de aer

Roți pivotante

Economisi bani și energie, 
datorită funcției inteligente 
de dezumidificare. Aceasta 
selectează automat nive-
lurile ideale de umiditate, 
în funcție de temperatura 
camerei, asigurând astfel 
un consum de energie 
redus și condiții excelente 
în zona dumneavoastră.

Dezumidificare inteligentă

Uscarea hainelor

Dezumidificatoare 2016 Premium

Turbo

Capacitate
Dezumidificare 

(L/24 ore)

Putere
Consumată

(W)

Nivelul de Zgomot
Mică / Medie / Mare 

[dB(A)]
30 487 50

Debit de Aer
(m³/h)

Rezervor de Apă
(L)

Dimensiuni LxAxÎ
(mm)

Greutate
(Kg)

Agent
Frigorific

Temperatura 
Camerei (oC)

220 4.7 400x254x562 15.5 R410a 5°C - 35°C

Se usucă hainele în mod eficient și sănătos, cu 
funcția de Uscare haine. Se pun hainele într-o 
cameră mică (cu ușa închisă) și porniți aparatul 
pe programul de uscare. Aerul produs asigură 
prospețimea, haine uscate și parfumate într-o 
perioadă scurtă de timp, menținând în același timp 
camera complet uscată.

Dezumidificatorul este 
mutat cu ușurință oriunde 
și oricând doriți. Roțile 
rotative de pe dispozitiv, vă 
permit să plasați oriunde 
dezumidificatorul, în cazul 
în care este necesar pentru 
rezultate eficiente.
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Dezumidificatoare 2016

Capacitate
Dezumidificare 

(L/24 ore)

Putere
Consumată

(W)

Nivelul de Zgomot
Mică / Medie / Mare 

[dB(A)]
25 394 52/54

Debit de Aer
(m³/h)

Rezervor de Apă
(L)

Dimensiuni
LxAxÎ (mm)

Greutate
(Kg)

Agent
Frigorific

Temperatura 
Camerei (oC)

210/180 3.0 386x260x500 15.3 R410a 5°C - 35°C
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Dezumidificare
inteligentă

Roți pivotante

Economisi bani și energie, datorită funcției 
inteligente de dezumidificare. Aceasta selec-
tează automat nivelurile ideale de umiditate, 
în funcție de temperatura camerei, asigurând 
astfel un consum de energie redus și condiții 
excelente în zona dumneavoastră.

Power

Protejați dezumidificatorul prin păstrarea filtrelor 
curate datorită funcției memento de curățare a 
filtrului. Această funcție a filtrului vă va notifica de 
fiecare dată când este necesară o  curățare a 
filtrului, ceea ce contribuie la o funcționare 
eficientă a aparatului mărind astfel și durata 
de viață a dezumidificatorului.

Memento
curățare filtre

Reduce rapid umezeala, în 
camere unde nivelul acesteia 
este crescut dramatic. Modul 
Turbo îmbunătățit și modernizat 
asigură extragerea aerului, și
resetează în mod eficient, în 
scurt timp, nivelurile de
umiditate ideale în cameră,
pentru atmosferă confortabilă.

Turbo

Dezumidificatorul este 
mutat cu ușurință oriunde 
și oricând doriți. Roțile 
rotative de pe dispozitiv, vă 
permit să plasați oriunde 
dezumidificatorul, în cazul 
în care este necesar pentru 
rezultate eficiente.

Funcție de programare
24 ore

Economisiti bani si energie, cu 
programatorul de 24 de ore al 
dezumidificatorului, care va 
permite sa programati cu 
usurinta timpul de functionare, 
pentru a se evita utilizarea 
inutila, in timp ce nu sunteti 
acasa pentru o lunga perioada 
de timp

24h
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