
" Άμεση αντιμετώπιση 
της υγρασίας 

γρήγορα και εύκολα"

Η αντιμετώπιση της 
υγρασίας αθόρυβα, και 

αποτελεσματικά 
αποτελούσε για εμάς πάντα 

κύριο μέλημα. 
Ο αφυγραντήρας PD 20L 

Facelift ήρθε για να 
συνδυάσει όπως κανείς 

άλλος μέχρι σήμερα, την 
"διζωνική" ανακύκλωση και 

κατανομή του αέρα στο 
χώρο. Με αυτό τον 

καινοτόμο σχεδιασμό 
λειτουργίας, μέσα σε μόνο 
λίγα λεπτά η ατμόσφαιρα 

του χώρου αναβαθμίζεται 
όχι μόνο στα επίπεδα 

σχετικής υγρασίας του 
χώρου αλλά και στην 

ποιότητα του αέρα. 
Καταπολεμήστε την υγρασία 
σε οποιοδήποτε σημείο του 

σπιτιού και απολαύστε 
ανενόχλητοι  τον ελεύθερο 

σας χρόνο άνετα, 
ξεκούραστα και υγιεινά.

Innovating
design



Μέγιστη απόδοση με τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση

Η οικονομική λειτουργία του αφυγραντήρα PD 20L Design Facelift ενισχύεται 
ακόμα περισσότερο χάρη στο πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας το οποίο 
διαθέτει "Smart Save Energy".
Ενεργοποιώντας την smart save energy λειτουργία ο αφυγραντήρας θα 
λειτουργεί μέχρις ότου ρυθμίσει την υγρασία στο επιθυμητό ποσοστό. Μόλις 
το πετύχει αυτό, σταματά τελείως την λειτουργία του και ξεκινά πάλι όταν το 
ποσοστό υγρασίας ανέβει. Εκμεταλλευτείτε στο έπακρο αυτή την λειτουργία 
για να μειώσετε δραστικά τον χρόνο λειτουργίας του αφυγραντήρα σας 
αποφεύγοντας την αλόγιστη χρήση του. Αυτή η διαδικασία σας απαλλάσσει 
από το άγχος για την πιθανή αύξηση του λογαριασμού ρεύματος.

Καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα

Με τους αφυγραντήρες της Puredry Hellas, μπορείτε να έχετε την αίσθηση 
φρεσκάδας και καθαριότητας στο σπίτι σας, εύκολα και γρήγορα χάρη στον 
ενσωματωμένο ισχυρότατο ιονιστή και λάμπα UV που διαθέτουν.

Εξασφαλίστε καθαρή και υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο σας με τον 
ενσωματωμένο ιονιστή αέρα και λάμπας UV τον δολοφόνο των ιών και των 
μικροβίων. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία του Ιονιστή, μεγάλες ποσότητες 
αρνητικών ιόντων απελευθερώνονται στο χώρο, απορροφώντας την σκόνη, τα 
βακτήρια, τον καπνό του τσιγάρου και άλλες δυσάρεστες οσμές, ενώ η λάμπα UV 
εξαφανίζει ιούς και μικρόβια προσφέροντας υγιεινή και υψηλής ποιότητας 
ατμόσφαιρα.  Επιπλέον, διαθέτει 2 τριπλά φίλτρα αέρα (ένα φίλτρο σωματιδίων 
και ένα φίλτρο άνθρακα) και στις δύο εισόδους, ενισχύοντας την αντιμετώπιση 
των χημικών, των βακτηρίων, των δυσάρεστων οσμών και των αιωρούμενων 
στερεών.

Απολαύστε την ασφαλή λειτουργία του αφυγραντήρα  χάρη στον ειδικό 
εξοπλισμό για προστασία από υπερχείλιση. Όταν το δοχείο νερού γεμίσει, ο 
αφυγραντήρας απενεργοποιείται αυτόματα και η ένδειξη Full ανάβει για να σας 
ειδοποιήσει ότι πρέπει να αδειάσετε το δοχείο νερού, αποτρέποντας 
οποιαδήποτε διαρροή.

Ιονιστής
Λάμπα UV

Εξοικονόμηση
ενέργειας

Φίλτρο Αέρα και
Φίλτρο Άνθρακα
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