Αφυγραντήρας Inventor EVA

Ολοκληρωμένη λύση που συνδυάζει τον ιονιστή, τo στέγνωμα ρούχων αλλά και την έξυπνη αφύγρανση!
Ιονιστής αέρα: Παράγει αρνητικά φορτισμένα ιόντα απολυμαίνοντας και αποστειρώνοντας τον αέρα,

δημιουργώντας ένα περιβάλλον υγιεινό, ασφαλές και ήρεμο
Έξυπνη Αφύγρανση SMD/COMFORT: Ενεργοποιήστε την λειτουργία έξυπνης αφύγρανσης και η συσκευή

προσαρμόζει την υγρασία στο χώρο σύμφωνα με τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας στο χώρο σας!
Ιδανικές συνθήκες και ουσιαστική εξοικονόμηση ενέργειας για ένα προστατευμένο χώρο από την υγρασία!
Στέγνωμα ρούχων (Dryer): Για τις βροχερές ημέρες που το στέγνωμα των ρούχων γίνεται ακόμα ποιο δύσκολο, η

λειτουργία "Στέγνωμα ρούχων (Dryer)" είναι η λύση στο πρόβλημα. Τοποθετήστε την απλώστρα με τα βρεγμένα
απλωμένα ρούχα σε ένα δωμάτιο, και ενεργοποιήστε την λειτουργία "Στέγνωμα ρούχων (Dryer)". Η συσκευή θα
λειτουργεί σε συνεχή αφύγρανση του χώρου μέχρι το ποσοστό υγρασίας φτάσει 45%. Όταν τελειώσει η
αφύγρανση, η συσκευή λειτουργεί για 2 ώρες μόνο με τον ανεμιστήρα προσφέροντας στα ρούχα μια ανάσα
δροσιάς
Ψηφιακή Οθόνη: Ψηφιακή οθόνη με ένδειξη υγρασίας χώρου και επιθυμητής υγρασίας
Επιλογή επιθυμητής υγρασίας: Πλήκτρα «+» και «-» για την επιλογή της επιθυμητής υγρασίας. Το εύρος επιλογής

της επιθυμητής υγρασίας είναι από 35% έως 80% με δυνατότητα αυξομείωσης ανά 5%. Ιδανική υγρασία χώρου
θα πρέπει να είναι περίπου 45%. Για την επιλογή του επιθυμητού ποσοστού υγρασίας το πλήκτρο
"CONTINUOUS" θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένο.
Δοχείο με ένδειξη στάθμης νερού: Δοχείο με ένδειξη της στάθμης νερού χωρίς να χρειάζεται η απενεργοποίηση

της συσκευής. Επίσης, το δοχείο είναι εξοπλισμένο με μηχανικό μηχανισμό για τον έλεγχο της στάθμης του
νερού και την αποφυγή υπερχείλισης. Όταν γεμίσει το δοχείο νερού, η ένδειξη P2 θα εμφανιστεί στην οθόνη και η
συσκευή θα απενεργοποιηθεί.

Ηχητική ειδοποίηση γεμάτου δοχείου: Την στιγμή που γεμίζει το δοχείο νερού, χαρακτηριστικός ήχος ενημερώνει

για την διακοπή λειτουργίας της συσκευής με σκοπό, το άδειασμα του δοχείο νερού να γίνει άμεσα και να
επανέλθει η συσκευή σε λειτουργία πιο σύντομα.
Δυνατότητα συνεχούς αφύγρανσης: Κατά την λειτουργία της συνεχούς αφύγρανσης, η συσκευή λειτουργεί

συνεχώς, αποβάλοντας την υγρασία από τον αέρα. Όταν το πλήκτρο "CONTINUOUS" είναι ενεργοποιημένο, η
συσκευή δεν λαμβάνει υπόψη το επιθυμητό ποσοστό υγρασίας που έχει οριστεί.
Συνεχής αποστράγγιση: Για τις περιπτώσεις που απαιτείται σύνδεση της συσκευής με το σύστημα της

αποχέτευσης, απλά συνδέστε το σωληνάκι στην έξοδο της συνεχούς αποστράγγισης. Σε αυτή την περίπτωση, το
νερό που αποβάλλεται από τον αέρα, δεν οδηγείται στο δοχείο του νερού αλλά διοχετεύεται κατευθείαν στο
σύστημα της αποχέτευσης.
Αυτόματη αποπάγωση: Για την αποδοτικότερη λειτουργία της συσκευής ακόμα και σε κρύους χώρους (έως 5°C),

η αποπάγωση γίνεται αυτόματα χωρίς να χρειάζονται επιπλέον ενέργειες. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η
ενημερωτική ένδειξη P1. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποπάγωσης, η συσκευή θα επανέλθει αυτόματα
στην λειτουργία της αφύγρανσης
Περιστρεφόμενα ροδάκια: Τα περιστρεφόμενα ροδάκια προσφέρουν εύκολη μετακίνηση και μεταφορά, ακόμη και

από ηλικιωμένα άτομα, καθιστώντας το πιο εύχρηστο από οποιαδήποτε άλλη συσκευή!
Αυτόματη επανεκκίνηση: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μονάδα επανέρχεται σε λειτουργία με τις ρυθμίσεις

που ήταν ενεργοποιημένες με σκοπό να επαναφέρει τις ιδανικές συνθήκες στον χώρο.
Αυτοδιάγνωση βλαβών
Χρονοδιακόπτης 24 ωρών

