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ΤΥΠΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ CDF2-16Q7 CDF2-20Q7 CDP-30Q7 CDP-50Q7-1

Ικανότητα αφύγρανσης L/day 16 20 30 50

Επιφάνεια εφαρμογής m2 48 52 73 116

Ψυκτικό υγρό R290 R290 R290 R290

Χωρητικότητα Δοχείου Νερού L 3 3 3 6

Παροχή αέρα (Υ) m3/h 166 166 191 353

Στάθμη θορύβου (Υ) dB(A) 45,5 45,5 50,0 49,5

Εύρος λειτουργίας oC 5 - 32 5 - 32 5 - 32 5 - 32

Ηλεκτρονική ρύθμιση εύρους σχετ. 
υγρασίας

% RH 35% - 85 % 35% - 85 % 35% - 85 % 35% - 85 %

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ) mm 510 x 350 x 245 510 x 350 x 245 500 x 386 x 260 616 x 392 x 282

Βάρος Kg 15,0 15,0 17,0 19,0

Τύπος ελέγχου και χειρισμού Ηλεκτρονικός Ηλεκτρονικός Ηλεκτρονικός Ηλεκτρονικός

Οίκος κατασκευής / 
Οίκος προέλευσης

ΑΜΕΡΙΚΗ / ΚΙΝΑ

ΤΙΜΗ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ  
(Χωρίς τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 310 340 420 490

Τέλη ανακύκλωσης (χωρίς ΦΠΑ 24%) € 1,50 1,50 1,70 1,90

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
(με τέλη ανακύκλωσης και ΦΠΑ 24%) € 239 269 329 379

Καλύτερη ποιότητα αέρα χωρίς υγρασία με τη νέα γενιά 
αφυγραντήρων NextGen.

aΟι αφυγραντήρες μειώνουν το ποσοστό υγρασίας του χώρου κάνοντας το σπίτι σας
πιο αφιλόξενο στα αλλεργιογόνα
aΛειτουργούν αθόρυβα
aΒοηθούν στην μείωση των δυσάρεστων οσμών
aΜειώνουν την πιθανότητα δημιουργίας μούχλας στα ρούχα, τα έπιπλα

και τα κλινοσκεπάσματα
aΜειώνουν το δερματικό και αναπνευστικό ερεθισμό
aΛιγότερη υγρασία στο σπίτι, σημαίνει ότι τα ρούχα θα στεγνώνουν γρηγορότερα,

το ψωμί και τα δημητριακά θα διατηρούνται φρέσκα για περισσότερο χρόνο 
χωρίς να μπαγιατεύουν και δεν θα βρίσκετε σημάδια σκουριάς ή διάβρωσης σε 
αντικείμενα.
aΗ χρήση του αφυγραντήρα μειώνει τη σκόνη στο σπίτι
aΜειώνει το κόστος κατανάλωσης σε θέρμανση και ψύξη

aNέο Ψυκτικό Μέσο R290 - Φιλικότερο στο περιβάλλον
aΦίλτρο HEPA (High Efficiency Particulate Air) για τα μοντέλα 16 & 20 lt
aΑυτόματη Επανεκκίνηση
aΑυτόματη Απόψυξη
aΠροστασία Έναντι Υπερχείλισης - Όταν η δεξαμενή συμπυκνωμάτων γεμίσει,

ο αφυγραντήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
aΦωτιζόμενη Οθόνη για εύκολο χειρισμό και ψηφιακή απεικόνιση

των βασικών λειτουργιών
aΜεγάλο Εύρος Ρύθμισης Σχετικής Υγρασίας (% RH) από 35% έως 85%
aWi-Fi Activated, με ενσωματωμένο Wi-Fi Stick, χωρίς να χρειάζεται κανένας

πρόσθετος εξοπλισμός, ο χρήστης μπορεί να χειρίζεται τη συσκευή 
απομακρυσμένα μέσω Internet. Για τη χρήση της λειτουργίας αυτής απαιτείται μόνο 
η εφαρμογή για κινητά, η οποία είναι διαθέσιμη δωρεάν για λειτουργικά IOS & 
Android, ενώ προσφέρεται και με ελληνικό μενού.
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