


2 3

Rise

Παροχή Αέρα
(m³/h)

120

∆ιαστάσεις ΠxΒxΥ
(mm)

351x180x500

Ρεύμα Λειτουργίας
(A)

2.9

Καθαρό Βάρος
(Kg)

6.3

EEV
(L/kWh)

0.5

Ψυκτικό
Υγρό

-

∆οχείο Νερού
(L)

2.0

Θερμοκρασία Χώρου
(oC)

από 1℃ έως 37℃

Εξαφανίστε την υγρασία
Μέγιστη απόδοση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρα-
σίες κάτω από 1οC, χάρη στην τεχνολογία Desiccant 
(λειτουργία με αποξηραντικό υλικό) χωρίς συμπιεστή. 
Ιδανική λύση για χώρους με ανεπαρκή θέρμανση.

Ρούχα στεγνά
Με τη λειτουργία της συνεχούς αφύγρανσης, μπορείτε 
να στεγνώνετε τα ρούχα σας με τον πιο υγιεινό τρόπο 
αλλά και να αφυγράνετε αποτελεσματικά χώρους με 
αυξημένα επίπεδα υγρασίας.

Ενίσχυση θέρμανσης
Η εξαγωγή θερμού αέρα (10οC έως 12οC πιο ζεστός 
από τη θερμοκρασία του δωματίου) έχει ως αποτέλε-
σμα να μεγιστοποιεί την απόδοση θέρμανσης αλλά και 
να μειώνει σημαντικά το κόστος της.

Αθόρυβη δύναμη 
Χάρη στη λειτουργία του αφυγραντήρα χωρίς συμπιε-
στή, μειώνεται το επίπεδο θορύβου της συσκευής στο 
ελάχιστο, ώστε να γίνεται εύκολη η χρήση της ακόμα 
και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εξοικονόμηση ενέργειας 
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ECO και εξασφαλίστε 
χαμηλότερη κατανάλωση που αντιστοιχεί στο μισό της 
κανονικής λειτουργίας.

Ικανότητα αφύγρανσης

(L/24 ώρες)

8

Επιφάνεια κάλυψης

(m2)

έως 100

Στάθμη θορύβου

Χαμ./Μεσ./Υψ. [dB(A)]

39/43/48

Αφυγραντήρας Desiccant
χωρίς συμπιεστή.

Ιδανική λύση για χώρους
με ανεπαρκή θέρμανση. 

Ιονιστής αέρα

Λειτουργία σε χώρους από 1oC

Λειτουργία ECO

Αφύγρανση µε αποξηραντικό υλικό

Ανεµιστήρας 3ων ταχυτήτων

Αφύγρανση Turbo

Αθόρυβη λειτουργία

Χρονοδιακόπτης 8 ωρών

Ρύθµιση περσίδων

Συνεχής αφύγρανση

Συνεχής αποστράγγιση

Ηχητική ειδοποίηση

Φίλτρο καθαρισµού αέρα

∆οχείο µε ένδειξη στάθµης νερού

Προστασία υπερχείλισης

Αυτόµατη επανεκκίνηση *Κ
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Care

Παροχή Αέρα
Υψηλή / Χαμηλή (m³/h)

120/100
120/100

∆ιαστάσεις ΠxΒxΥ
(mm)

308x247x456
308x247x456

Ρεύμα Λειτουργίας
(A)

2.0
2.0

Καθαρό Βάρος
(Kg)

11.2
11.2

EEV
(L/kWh)

1.3
1.3

Ψυκτικό
Υγρό

R134a
R134a

∆οχείο Νερού
(L)

2.0
2.0

Θερμοκρασία Χώρου
(oC)

από 5℃ έως 35℃
από 5℃ έως 35℃

Απόλυτος έλεγχος 
Η ψηφιακή οθόνη του χειριστηρίου, σας επιτρέπει να 
ελέγχετε την υγρασία του χώρου καθώς και να ρυθμί-
ζετε την επιθυμητή υγρασία ανά 5% με τα αντίστοιχα 
πλήκτρα.

Οικονομία και ευκολία  
Η συσκευή διαθέτει 24ωρο χρονοδιακόπτη για να 
προγραμματίσετε με ακρίβεια το χρόνο χρήσης και να 
αποφύγετε την άσκοπη λειτουργία της, όταν λείπετε 
πολλές ώρες από το σπίτι.

Ρούχα στεγνά  
Χάρη στη λειτουργία της συνεχούς αφύγρανσης, μπο-
ρείτε να στεγνώνετε τα ρούχα σας με τον πιο υγιεινό 
τρόπο αλλά και να αφυγράνετε αποτελεσματικά χώ-
ρους με αυξημένα επίπεδα υγρασίας.

Ήσυχος ύπνος   
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία «Ύπνου» και η συσκευή 
θα συνεχίσει να καταπολεμά την υγρασία, αθόρυβα και 
αποτελεσματικά, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ασφαλής λειτουργία
Η ασφαλής λειτουργία της συσκευής αποκλείει τον 
κίνδυνο υπερχείλισης, καθώς απενεργοποιείται αυτό-
ματα όταν το δοχείο νερού γεμίσει.

Ικανότητα αφύγρανσης

(L/24 ώρες)

8
12

Κατανάλωση

(W)

Επιφάνεια κάλυψης

(m2)

έως 48
έως 72

Στάθμη θορύβου

Χαμ./Υψ. [dB(A)]

40/43
40/44

Αθόρυβος αφυγραντήρας
με ισχυρή απόδοση.

Αφύγρανση, στέγνωμα ρούχων
και οικονομία στο ρεύμα.

Αθόρυβος σχεδιασµός

Χρονοδιακόπτης 24 ωρών

Λειτουργία «Ύπνου»

Συνεχής αφύγρανση

Συνεχής αποστράγγιση

Φίλτρο καθαρισµού αέρα

∆οχείο µε ένδειξη στάθµης νερού

Προστασία υπερχείλισης

Αυτόµατη επανεκκίνηση

Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού

Αυτοδιάγνωση βλαβών

Έξυπνη αποπάγωση

Προστασία συµπιεστή

Κατανάλωση

(W)

200
207
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Eva

Παροχή Αέρα
Υψηλή / Χαμηλή (m³/h)

170/150
170/150

∆ιαστάσεις ΠxΒxΥ
(mm)

350x245x510
350x245x510

Ρεύμα Λειτουργίας
(A)

2.0
2.1

Καθαρό Βάρος
(Kg)

13.5
13.5

EEV
(L/kWh)

1.3
1.3

Ψυκτικό
Υγρό

R134a
R134a

∆οχείο Νερού
(L)

3.0
3.0

Θερμοκρασία Χώρου
(oC)

από 5℃ έως 35℃
από 5℃ έως 35℃

Καθαρή ατμόσφαιρα
Εξασφαλίστε καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο 
χώρο σας με τον ενσωματωμένο ιονιστή αέρα και 
απαλλαχτείτε από σκόνες, βακτήρια, καπνό τσιγάρου 
και δυσάρεστες οσμές.

Έξυπνη αφύγρανση
Με τη λειτουργία έξυπνης αφύγρανσης, η συσκευή 
επιλέγει το σωστό επίπεδο υγρασίας ανάλογα με τη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, προσφέροντας ιδανικές 
συνθήκες και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ρούχα στεγνά 
Απολαύστε στεγνά ρούχα τις ημέρες με έντονη υγρα-
σία και βροχή. Τοποθετήστε την απλώστρα σε ένα δω-
μάτιο και ενεργοποιήστε την οικονομική λειτουργία 
«Στέγνωμα ρούχων (Dryer)».

Αθόρυβη δύναμη 
Η ιδανική λύση για υπνοδωμάτια και χώρους όπου απαι-
τείται χαμηλή στάθμη θορύβου. Χάρη στο νέο σχεδιασμό 
του αφυγραντήρα, ο θόρυβος είναι πλέον παρελθόν.

Άμεση απόδοση 
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Turbo, για γρήγορα και 
άμεσα αποτελέσματα, σε χώρους με αυξημένη υγρα-
σία. Όταν τα επίπεδα υγρασίας επανέλθουν στα φυσι-
ολογικά, απενεργοποιήστε την.

Ικανότητα αφύγρανσης

(L/24 ώρες)

16
20

Κατανάλωση

(W)

Επιφάνεια κάλυψης

(m2)

έως 96
έως 120

Στάθμη θορύβου

Χαμ./Υψ. [dB(A)]

45/48
45/48

Ολοκληρωμένη λύση
που συνδυάζει τον ιονιστή,
τo στέγνωμα ρούχων αλλά
και την έξυπνη αφύγρανση! 

Ιονιστής αέρα

Λειτουργία στεγνώµατος ρούχων

Λειτουργία έξυπνης αφύγρανσης

Λειτουργία Turbo

Αθόρυβος σχεδιασµός

Χρονοδιακόπτης 24 ωρών

Ηχητική ειδοποίηση

∆οχείο µε ένδειξη στάθµης νερού

Προστασία υπερχείλισης

Περιστρεφόµενα ροδάκια

Φίλτρο καθαρισµού αέρα

Συνεχής αφύγρανση

Συνεχής αποστράγγιση

Έξυπνη αποπάγωση

Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού

Αυτόµατη επανεκκίνηση

Αυτοδιάγνωση βλαβών

Προστασία συµπιεστή

Κατανάλωση

(W)

262
322
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Pure

Παροχή Αέρα
(m³/h)

160

∆ιαστάσεις ΠxΒxΥ
(mm)

375x250x588

Ρεύμα Λειτουργίας
(A)

1.38

Καθαρό Βάρος
(Kg)

13.2

EEV
(L/kWh)

2.35

Ψυκτικό
Υγρό

R134a

∆οχείο Νερού
(L)

3.8

Θερμοκρασία Χώρου
(oC)

από 5℃ έως 35℃

Μεγαλύτερη οικονομία
Με τον εξελιγμένο συμπιεστή υψηλής τεχνολογίας, 
έχετε χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος, εξοικονο-
μώντας ενέργεια *[250W (26.7℃/ 60% Rh), 300W (30℃ 
80% Rh)] και χρήματα.

Τεχνολογική υπεροχή 
Ελέγξτε την υγρασία και τη θέρμανση του χώρου και 
ορίστε τα επιθυμητά επίπεδα πανεύκολα, μέσω του 
έξυπνου χειριστηρίου με την ψηφιακή οθόνη και τις 
λειτουργικές ενδείξεις.

Έξυπνη λειτουργία
Η συσκευή διαθέτει 12ωρο χρονοδιακόπτη για να 
προγραμματίσετε με ακρίβεια το χρόνο χρήσης και να 
αποφύγετε την άσκοπη λειτουργία της, όταν λείπετε 
πολλές ώρες από το σπίτι.

Υψηλές επιδόσεις
Εξαφανίστε τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας από τον 
αέρα ή στεγνώστε τα ρούχα σας άμεσα και αποτελεσμα-
τικά, επιλέγοντας τη λειτουργία συνεχούς αφύγρανσης.

Απόλυτος έλεγχος 
Οι ρυθμιζόμενες περσίδες επιτρέπουν στον αέρα να 
κινείται ομαλά στο χώρο και σας δίνουν απεριόριστες 
δυνατότητες για την ομοιόμορφη και αποδοτική κατα-
νομή του.

Ικανότητα αφύγρανσης

(L/24 ώρες)

20

Κατανάλωση

(W)

Επιφάνεια κάλυψης

(m2)

έως 120

Στάθμη θορύβου

[dB(A)]

46

Η χαμηλότερη
κατανάλωση για
εξοικονόμηση

ενέργειας και χρημάτων.

Ρύθµιση περσίδων

Ανεµιστήρας 2 ταχυτήτων

Συνεχής αφύγρανση

Χρονοδιακόπτης 12 ωρών

Ηχητική ειδοποίηση

Φίλτρο καθαρισµού αέρα

Συνεχής αποστράγγιση

∆οχείο µε ένδειξη στάθµης νερού

Προστασία υπερχείλισης

Περιστρεφόµενα ροδάκια

Αυτόµατη επανεκκίνηση

Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού

Αυτοδιάγνωση βλαβών

Έξυπνη αποπάγωση

Προστασία συµπιεστή

Κατανάλωση

(W)

250
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Power

Παροχή Αέρα [Υψηλή/Χαμηλή (m³/h)]

210/180
345/320
345/320

∆ιαστάσεις ΠxΒxΥ (mm)

386x260x500
392χ282χ616
392χ282χ616

Ρεύμα Λειτουργίας (A)

2.5
2.7
3.6

Καθαρό Βάρος (Kg)

15.3
18.1
19.8

EEV (L/kWh)

2.67
3.10
2.89

Ψυκτικό Υγρό

R410a
R410a
R410a

∆οχείο Νερού (L)

3.0
6.0
6.0

Θερμοκρασία Χώρου (oC)

από 5℃ έως 35℃
από 5℃ έως 35℃
από 5℃ έως 35℃

Ελευθερία κινήσεων 
Η ενσωματωμένη αντλία νερού, με δυνατότητα ανύψω-
σης 5 μέτρων, σας επιτρέπει να συνδέσετε τη συσκευή 
με το δίκτυο αποχέτευσης, ακόμα και αν αυτό είναι σε 
απομακρυσμένο σημείο. (αφορά τα μοντέλα Power 40L & 50L)

Άμεση απόδοση 
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Turbo, για γρήγορα και 
άμεσα αποτελέσματα, σε χώρους με αυξημένη υγρα-
σία. Όταν τα επίπεδα υγρασίας επανέλθουν στα φυσι-
ολογικά, απενεργοποιήστε την.

Έξυπνη αφύγρανση
Με τη λειτουργία έξυπνης αφύγρανσης, η συσκευή 
επιλέγει το σωστό επίπεδο υγρασίας ανάλογα με τη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος, προσφέροντας ιδανικές 
συνθήκες και εξοικονόμηση ενέργειας.

Οικονομία και ευκολία 
Η συσκευή διαθέτει 24ωρο χρονοδιακόπτη για να 
προγραμματίσετε με ακρίβεια το χρόνο χρήσης και να 
αποφύγετε την άσκοπη λειτουργία της, όταν λείπετε 
πολλές ώρες από το σπίτι.

Έξυπνη υπενθύμιση
Η συσκευή, σας υπενθυμίζει με αντίστοιχη ένδειξη 
πότε χρειάζεται καθαρισμό φίλτρου. ∆ιατηρώντας τα 
φίλτρα καθαρά, πετυχαίνετε την καλύτερη απόδοση.

Ικανότητα αφύγρανσης

(L/24 ώρες)

30
40
50

Κατανάλωση

(W)

Επιφάνεια κάλυψης

(m2)

έως 180
έως 240
έως 300

Στάθμη θορύβου

Χαμ./Υψ. [dB(A)]

52/54
51/52
51/52

Υψηλές επιδόσεις
για απαιτητική χρήση

με ενσωματωμένη
αντλία νερού.

Αντλία νερού PUMP (Power 40L & 50L)

Λειτουργία Turbo

Λειτουργία έξυπνης αφύγρανσης

Υπενθύµιση καθαρισµού φίλτρου

Αθόρυβος σχεδιασµός

Χρονοδιακόπτης 24 ωρών

Ηχητική ειδοποίηση

∆οχείο µε ένδειξη στάθµης νερού

Περιστρεφόµενα ροδάκια

Προστασία υπερχείλισης

Φίλτρο καθαρισµού αέρα

Συνεχής αφύγρανση

Συνεχής αποστράγγιση

Αυτόµατη επανεκκίνηση

Ανίχνευση διαρροής ψυκτικού υγρού

Αυτοδιάγνωση βλαβών

Έξυπνη αποπάγωση

Προστασία συµπιεστή

Κατανάλωση

(W)

394
518
684




