
Μέγιστη απόδοση 
ακόμα και στις πιο 

σκληρές εφαργμογές

Ρυθμίστε γρήγορα τα επίπεδα 
υγρασίας στα επιθυμητά 
θερμαίνοντας τον χώρο.

Ο αφυγραντήρας PDD 85200 
Famous είναι ειδικά 

κατασκευασμένος για να 
λειτουργεί στις πιο 

απαιτητικές συνθήκες με 
μέγιστη απόδοση. Δεν θα 

ανησυχείτε εάν η οικία σας ή 
το εξοχικό σας θερμαίνεται 

επαρκώς ή εάν τα επίπεδα 
σχετικής υγρασίας είναι πολύ 

υψηλά. Ο PDD 85200 πολύ 
εύκολα και γρήγορα θα 

εξαφανίσει την υγρασία.

Στην Puredryhellas 
σχεδιάζουμε καθημερινά 

καινοτόμες λειτουργίες και 
δυνατότητες, δίνοντας 

μεγαλύτερη βαρύτητα στην 
ποιότητα κατασκευής και 

απόδοσης. Για αυτό το 
λόγο οι πελάτες μας είναι η 

πηγή έμπνευσης μας.

www.puredryhellas.com



Ο αφυγραντήρας desiccant Puredry PDD 85200 Famous 
εκμεταλλεύεται την τελευταία Ιαπωνική τεχνολογία αφύγρανσης, 
με εξελιγμένο λογισμικό.

 Τεχνολογία αφύγρανσης Desiccant 

Χάρη στη τεχνολογία αφύγρανσης με ξηραντικό υλικό desiccant την οποία διαθέτει, ο 
αφυγραντήρας PDD 85200 Famous έχει πάντα μέγιστη απόδοση ακόμα και στις πιο 
δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Λειτουργεί αποδοτικά σε θερμοκρασίες από 1-37°C, είναι ιδανικός για μόνιμες 
κατοικίες που δε θερμαίνονται ικανοποιητικά και έχουν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα θερμοκρασίες κάτω από 15°C ή θερμαίνονται ανά διαστήματα κατά τη 
διάρκεια της ημέρας, για εξοχικές κατοικίες, τροχόσπιτα, σκάφη, γκαράζ, εργαστήρια 
κτλ. . 

Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων

Πλέον, δεν θα σας απασχολεί ο καιρός που επικρατεί εκτός σπιτιού, εάν τα επίπεδα 
σχετικής υγρασίας είναι υψηλά ή ακόμα και η θερμοκρασία να είναι χαμηλή. Με τον 
αφυγραντήρα PDD 85200 Famous, η διαδικασία στεγνώματος ρούχων γίνεται πολύ 
εύκολα και γρήγορα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να απλώσετε τα βρεγμένα 
ρούχα και να κλείσετε την πόρτα του δωματίου. 

Η λειτουργία αυτή  θα σας εντυπωσιάσει τόσο με τα άμεσα και δραστικά 
αποτελέσματά του όσο και με το ιδιαίτερα χαμηλό λειτουργικό κόστος, 
εξασφαλίζοντας στεγνά και ευωδιαστά ρούχα με τον πιο οικονομικό τρόπο. Ιδανικό 
για κάθε νοικοκυρά που θέλει να εξοικονομήσει χρόνο και να δώσει ξανά την 
αίσθηση φρεσκάδας στα ρούχα της.
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