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Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA
& Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

Λάμπα UV

Ιονιστής Λειτουργία
Καθαριστή Αέρα
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Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη Θορύβου Δοχείο Νερού

AT-IONUV-20L 20 (Λίτρα/24 Ώρες) 265 (W) 38 [dB(A)] 2.9 (Λίτρα)

AT-IONUV-25L 25 (Λίτρα/24 Ώρες) 270 (W) 39 [dB(A)] 2.9 (Λίτρα)

Αφυγραντήρας & 
Καθαριστής Αέρα

Χάρη στη διπλή λειτουργία 
της συσκευής εξασφαλίζετε 
ιδανικό περιβάλλον στο 
σπίτι σας, απαλλαγμένο από 
κάθε ίχνος υγρασίας, ενώ 
παράλληλα απολαμβάνετε 
καθαρό και υγιεινό αέρα χωρίς 
σκόνη και ανεπιθύμητους 
μικροοργανισμούς. 

Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA 97.79%

Το Φίλτρο Αποστείρωσης 
HEPA με δυνατότητα 
κατακράτησης του 97,79% 
των σωματιδίων μεγέθους 
έως 0,3μικρόμετρα, 
διασφαλίζει καθαρό 
αέρα στον χώρο σας, 
απομακρύνοντας σκόνη και 
μικρόβια και μειώνοντας 
τις πιθανότητες εμφάνισης 
αλλεργιών και ασθενειών. 

Λάμπα UV

Αυτόματη Κίνηση 
Περσίδων

Δείκτης 
Ποιότητας Αέρα

Ιονιστής Αυτόνομη Λειτουργία
Καθαριστή Αέρα

Wi-Fi

Το υπεριώδες φως  
της λάμπας UV σπάει 
του μοριακούς δεσμούς 
μικροοργανισμών όπως 
μικρόβια, ιοί, μύκητες και 
βακτηρίδια που μπορεί να 
υπάρχουν στο εσωτερικό 
του αφυγραντήρα, 
προσφέροντας απόλυτα 
υγιεινή ατμόσφαιρα στον 
χώρο σας.
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Πάνελ ΑφήςΧαμηλή Στάθμη 
Θορύβου

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη Θορύβου Δοχείο Νερού

SMR-25L 25 (Λίτρα/24 Ώρες) 247 (W) 39 [dB(A)] 4.0 (Λίτρα)

8h

Χρονοδιακόπτης
8 ωρών

Παιδικό
Κλείδωμα

Έξυπνος Αισθητήρας 
Στεγνώματος Ρούχων

Εξασφαλίστε στεγνά ρούχα 
άμεσα, αποτελεσματικά 
και οικονομικά! O έξυπνος 
αισθητήρας εντοπίζει 
τα βρεγμένα ρούχα, 
κατευθύνοντας τον αέρα προς 
αυτά, μειώνοντας δραστικά 
τον χρόνο στεγνώματος και 
εξοικονομώντας ενέργεια και 
χρήματα.  

Μεγάλο Δοχείο Νερού

Με το 4ων λίτρων δοχείο 
νερού που διαθέτει ο 
αφυγραντήρας εξασφαλίζετε 
συνεχόμενη και 
απροβλημάτιστη λειτουργία 
της συσκευής σας, καθώς το 
άδειασμα του δοχείου νερού 
δεν είναι πλέον μια συχνή 
διαδικασία που πρέπει να 
σας απασχολεί. 

Χάρη στη μοναδική και 
καινοτόμα 4D κίνηση 
περσίδων εξασφαλίζετε 
πλήρη ροή και ομοιόμορφη 
κατανομή του αέρα στον 
χώρο σας, εξασφαλίζοντας 
άψογα αποτελέσματα σε 
λιγότερο χρόνο και με τη 
λιγότερη δυνατή κατανάλωση 
ενέργειας! 

4D Κίνηση 
Περσίδων

Αντιβακτηριδιακή
Προστασία
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Ο Ιονιστής εξουδετερώνει 
τα επιβλαβή σωματίδια της 
ατμόσφαιρας, δημιουργώντας 
ένα καθαρό και υγιεινό 
περιβάλλον, απαλλαγμένο από 
ρύπους, σκόνη, δυσάρεστες 
οσμές και μικροοργανισμούς, 
συμβάλλοντας στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής σας. 

Το Φίλτρο Ενεργού 
Άνθρακα συμβάλλει 
στην εξάλειψη των 
δυσάρεστων οσμών, 
δημιουργώντας καθαρή 
ατμόσφαιρα και 
εξασφαλίζοντας ότι ο 
εσωτερικός αέρας στον 
χώρο σας παραμένει 
φρέσκος. 

Το Φίλτρο Αποστείρωσης 
HEPA βελτιώνει την  
ατμόσφαιρα στον χώρο 
σας, αφού συμβάλλει 
στην απομάκρυνση των 
αιωρούμενων σωματιδίων 
και μειώνει την πιθανότητα 
εμφάνισης αλλεργιών και 
ασθενειών.

Φίλτρο Ενεργού 
Άνθρακα

Έξυπνη 
Αφύγρανση

Wi-Fi

Ιονιστής

24h

Χρονοδιακόπτης
24 ωρών

Φίλτρο
Αποστείρωσης HEPA

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη Θορύβου Δοχείο Νερού

EP3-WiFi16L 16 (Λίτρα/24 Ώρες) 240 (W) 37 [dB(A)] 3.0 (Λίτρα)

EP3-WiFi20L 20 (Λίτρα/24 Ώρες) 260 (W) 37 [dB(A)] 3.0 (Λίτρα)

Χαμηλή Στάθμη 
Θορύβου

Στέγνωμα
Ρούχων
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Χαμηλή Στάθμη 
Θορύβου

Αυτόματη 
Επανεκκίνηση

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη Θορύβου Δοχείο Νερού

EP3-ION-10L 10 (Λίτρα/24 Ώρες) 190 (W) 39 [dB(A)] 2.1 (Λίτρα)

EP3-ION-12L 12 (Λίτρα/24 Ώρες) 200 (W) 41 [dB(A)] 2.1 (Λίτρα)

Ο Ιονιστής εξουδετερώνει 
τα επιβλαβή σωματίδια της 
ατμόσφαιρας, δημιουργώντας 
ένα καθαρό και υγιεινό 
περιβάλλον, απαλλαγμένο από 
ρύπους, σκόνη, δυσάρεστες 
οσμές και μικροοργανισμούς, 
συμβάλλοντας στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής σας. 

Επωφεληθείτε από τη 
λειτουργία συνεχούς 
αφύγρανσης όπου 
απαιτείται η αδιάκοπη 
λειτουργία του 
αφυγραντήρα. Με τη συνεχή 
αφύγρανση η συσκευή δρα 
καταλυτικά σε απαιτητικές 
συνθήκες, εξαφανίζοντας 
την υγρασία άμεσα και 
αποτελεσματικά.

Καταπολεμήστε την 
υγρασία με τον πιο 
αθόρυβο τρόπο χάρη 
στη λειτουργία Silent. 
Με το πάτημα ενός 
πλήκτρου αναβαθμίζετε την 
ατμόσφαιρα στον χώρο σας 
τόσο σε επίπεδο υγρασίας 
όσο και σε συνθήκες απόλυτης 
ησυχίας!

Συνεχής Αφύγρανση

Ιονιστής

Λειτουργία Silent

Οθόνη με Ένδειξη 
Υγρασίας Χώρου

Χρονοδιακόπτης
24 ωρών

24h

Εύκολη Μεταφορά
(λαβή & ροδάκια)



12 13 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ 2020 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ 2020

Λειτουργία 
ECO

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης Κατανάλωση* Στάθμη Θορύβου Δοχείο Νερού

RS3ION-8L 8 (Λίτρα/24 Ώρες) 30/330/650 (W) 39 [dB(A)] 2.0 (Λίτρα)

Λειτουργία
Turbo

8h

Χρονοδιακόπτης
8 ωρών

Ο Ιονιστής εξουδετερώνει 
τα επιβλαβή σωματίδια της 
ατμόσφαιρας, δημιουργώντας 
ένα καθαρό και υγιεινό 
περιβάλλον, απαλλαγμένο από 
ρύπους, σκόνη, δυσάρεστες 
οσμές και μικροοργανισμούς, 
συμβάλλοντας στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής σας. 

Επωφεληθείτε από την 
τεχνολογία Desiccant με 
Ζεόλιθο, χωρίς συμπιεστή 
και αντιμετωπίστε 
προβλήματα υγρασίας, 
εξασφαλίζοντας την 
οικονομικότερη αφύγρανση 
σε χώρους που θερμαίνονται 
λίγες ώρες την ημέρα ή με 
θερμοκρασία χαμηλότερη 
των 15°C.

Η τεχνολογία Desiccant
με Ζεόλιθο επιτρέπει τη 
χρήση του αφυγραντήρα 
ακόμα και σε χώρους 
με ιδιαίτερα χαμηλές 
θερμοκρασίες (από 1οC), 
ενισχύοντας την απόδοση της 
θέρμανσης και εξοικονομώντας 
παράλληλα ενέργεια και χρήματα.

Τεχνολογία Desiccant
με Ζεόλιθο

Ιονιστής

Ενίσχυση Θέρμανσης
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Αθόρυβη
Λειτουργία

Αυτόματη Κίνηση 
Περσίδων



14 15 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ 2020 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ 2020

Απομακρυσμένος έλεγχος 
της συσκευής σας όπου 
& όποτε θέλετε μέσω του 
smartphone σας που 
μεταμορφώνεται σε ένα 
πανέξυπνο τηλεχειριστήριο. 
Εξοικονομήστε ενέργεια & 
εξασφαλίστε τον απόλυτο 
έλεγχο της συσκευής, χωρίς 
την παρουσία σας!

Ο αφυγραντήρας επιλέγει 
αυτόματα τα ιδανικά 
επίπεδα υγρασίας του 
χώρου ανάλογα με τη 
θερμοκρασία δωματίου 
χάρη στη λειτουργία 
Έξυπνης Αφύγρανσης, 
εξασφαλίζοντας χαμηλή 
κατανάλωση ρεύματος και 
άριστες συνθήκες στον 
χώρο σας.

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

*Η αντλία νερού αφορά μόνο το 
μοντέλο PWR-WIFI-50L

Έξυπνη Αφύγρανση

Wi-Fi

Αντλία Νερού

Συνεχής 
Αποστράγγιση

Μοντέλο Ικανότητα Αφύγρανσης Κατανάλωση Στάθμη Θορύβου (Υ/Χ) Δοχείο Νερού

PWR-WIFI-30L 30 (Λίτρα/24 Ώρες) 290 (W) 50/48 [dB(A)] 3.0 (Λίτρα)

PWR-WIFI-50L 50 (Λίτρα/24 Ώρες) 550 (W) 49/48 [dB(A)] 6.0 (Λίτρα)

Λειτουργία
Turbo

Χρονοδιακόπτης
24 ωρών

Στέγνωμα
Ρούχων

24h

Υπενθύμιση 
Καθαρισμού Φίλτρου
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