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Εταιρικό 
Προφίλ

Η στρατηγική της εταιρείας συνίσταται:

1. Στην επιλογή προϊόντων τεχνολογίας αιχ-
μής στις καλύτερες προσφερόμενες τιμές 
της αγοράς με σκοπό το χτίσιμο σταθερών 
σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

2. Στη λειτουργία εξειδικευμένων τμημάτων 
που απαρτίζονται από έμπειρο και εξειδι-
κευμένο προσωπικό, το οποίο αποτελεί 
ένα από τα βασικότερα στοιχεία επιτυχίας 
της εταιρείας μέχρι τώρα.

3. Στις ισχυρές και επιλεγμένες αποκλειστι-
κές συνεργασίες με καταξιωμένους πα-
γκοσμίως προμηθευτές.

Στρατηγική της Εταιρείας

Όραμα
Να συνεχίσει να παρέχει προϊόντα τεχνολογίας 
αιχμής και υπηρεσίες υψηλού ποιοτικού επιπέδου 
στους συνεργάτες και τους πελάτες της, με γνώ-
μονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντος και 
την αναβάθμιση του Βιοτικού επιπέδου.

Ποιότητα
Για την Τ0Υ0Τ0ΜΙ το ποιοτικό σύστημα ελέγχου 
αποτελεί μια αδιάκοπη εξελικτική διαδικασία που 
περικλείει το φάσμα όλων των προϊόντων της.

Η ιαπωνική εταιρεία TOYOTOMI έχει συνδέσει 
ήδη από το 1949 το όνομά της με την αξιοπι-
στία και την ποιότητα στο σχεδιασμό και την 
παραγωγή προϊόντων υψηλής απόδοσης, αλλά 
και τη δημιουργία ενός απόλυτα φιλικού περι-
βάλλοντος για τους καταναλωτές. Η δέσμευ-
ση και επίτευξη του στόχου για την κατασκευή 
προϊόντων υψηλής πιστότητας και ποιότητας, 
ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των κανονι-
σμών σε όλες τις χώρες που συναλλασσόμα-
στε παγκοσμίως.

Αρχή της εταιρείας είναι: «Αφοσίωση στην 
ανάπτυξη προϊόντων κορυφαίας ποιότητας», 
εφαρμόζοντας πάντα την επιχειρηματική της φι-

λοσοφία, «Μοιραζόμαστε στιγμές χαράς στην 
καθημερινή ζωή». Η TOYOTOMI συνεχίζει την 
έρευνα, την ανάπτυξη και την κατασκευή προϊό-
ντων που ταιριάζουν ιδανικά με τον τρόπο ζωής 
των ανθρώπων με σκοπό την αποδοτικότητα, 
την ασφάλεια και την άνεση, που είναι σε αρμο-
νία με την οικολογική συνείδηση.

Το γκρουπ που σήμερα απαρτίζει η TOYOTOMI, 
αποτελείται από 9 εταιρείες: Toyotomi Kiko 
Co LTD, Toyotomi Heat- Treatment Co LTD, 
Toyotomi Kasei Co LTD, Toyotomi Recycle Co 
LTD, Royal Friendship Co LTD, Toyotomi USA 
Inc., Toyotomi Software Co LTD, Toyoset Co 
LTD, NUKATA PLANT.
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Αναπνεύστε 
ελεύθερα

Ο καθαρός αέρας είναι σημαντική πηγή ζωής 
και ευεξίας για τον άνθρωπο. Τα σωστά επίπε-
δα υγρασίας στον αέρα είναι αναγκαίο να επι-
κρατούν, ιδιαίτερα εντός των κλειστών χώρων 
όπου περνάμε το μεγαλύτερο μέρος της καθη-
μερινότητάς μας και αποτελούν σημαντικό πα-
ράγοντα στη σωστή ανάπτυξη και στην υγεία, 

σε κάθε στάδιο της ζωής μας. Όταν ο αέρας 
έχει σχετική υγρασία 100%, σημαίνει ότι έχει 
πλέον κορεστεί, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα 
να συγκρατήσει περισσότερο νερό. Οι ιδανικές 
συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπινου οργανι-
σμού, είναι όταν τα επίπεδα υγρασίας βρίσκο-
νται μεταξύ 40%-50%.

Σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες  
που επικρατούν στην Ελλάδα, ο αφυγραντήρας είναι 

μία συσκευή απαραίτητη καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Καλοκαίρι

Oφέλη

Φθινόπωρο

Άνοιξη Χειμώνας

Έντομα

Φρέσκος
Αέρας

Υγρασία

Θέρμανση

Δροσιά

Αναπνεύστε ελεύθερα με τους

αφυγραντήρες TOYOTOMI!
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Ιδανική
λύση

Προβλήματα αυξημένης 
υγρασίας
Τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας είναι αρκε-
τά για να δημιουργήσουν σημαντικά προ-
βλήματα στη διαβίωσή μας. Το βασικότερο 
είναι η ανάπτυξη μυκήτων όπως η μούχλα, 
η οποία είναι υπεύθυνη για προβλήματα 
υγείας, όπως:

▶ Βρογχίτιδα, άσθμα

▶ Νοσήματα των πνευμόνων

▶  Αλλεργικές αντιδράσεις

▶ Πονοκεφάλους

▶ Δερματοπάθειες

▶ Κόπωση

▶ Ερεθισμό ματιών & λαιμού

Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι άνθρω-
ποι μεγάλης ηλικίας, βρέφη και παιδιά, κα-
θώς και άνθρωποι με χρόνια προβλήματα 
του αναπνευστικού. Επίσης, σε τέτοιου εί-
δους κλίμα, επικρατούν στο χώρο δυσάρε-
στες οσμές και σημαντική αύξηση εντόμων.

Ένας αφυγραντήρας ΤΟΥΟΤΟΜΙ 
προσφέρει την 

 ιδανική λύση στο σπίτι,  
στο γραφείο, στην επιχείρηση, 

με σημαντικά οφέλη:
Προστασία της υγείας από διάφορους μικροορ-
γανισμούς, μικρόβια και αλλεργίες που κυκλο-
φορούν ελεύθερα στο περιβάλλον.

Ευεξία λόγω του ισορροπημένου κλίματος που 
επικρατεί στο οικιακό ή/και εργασιακό περιβάλ-
λον.

Σημαντική μείωση του κόστους θέρμανσης: Σε 
χώρο με αυξημένη υγρασία, όπου υπάρχει με-
γάλη ποσότητα μορίων νερού στον αέρα, απαι-
τείται περισσότερος χρόνος θέρμανσης, κα-
τά συνέπεια μεγαλύτερο κόστος σε χρήμα και 
ενέργεια.

Στέγνωμα των ρούχων στο εσωτερικό του σπι-
τιού, διατηρώντας παράλληλα τα σωστά επίπε-
δα υγρασίας στο χώρο.

Προστασία των δομικών υλικών, των αντικει-
μένων και των επίπλων.

Φθορές αντικειμένων 
& δομικών υλικών
Εκτός της υγείας, στους χώρους όπου επι-
κρατεί η υψηλή υγρασία, οφείλονται φθο-
ρές σε:

▶ Ξύλινες & μεταλλικές επιφάνειες

▶ Υφάσματα

▶ Δάπεδα

▶ Τοίχους

▶ Έργα τέχνης
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TDE-16DTI TDE-20DTI TDE-25DTI

Λειτουργία χωρίς συµπιεστή, Τεχνολογίας 
Ζεόλιθου

Ηλεκτρονικός πίνακας λειτουργιών

∆υνατότητα µόνιµης σύνδεσης µε αποχέτευση             

 Quiet 

 Σύστηµα Auto Clean

 Φίλτρο 2 σε 1: HEPA/Active Carbon

 Πλενόµενο Προ Φίλτρο Σκόνης

 Έξυπνη προειδοποίηση για τον
 καθαρισµό των φίλτρων 

 Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

 ∆υνατότητα ρύθµισης ποσοστού υγρασίας

 2 ταχύτητες ανεµιστήρα

 3 ταχύτητες ανεµιστήρα

 Λειτουργία Απόψυξης

 Λειτουργία AutoRestart

 Λειτουργία Lock

 Λειτουργία Sleep

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη: 8ωρος/24ωρος

Λειτουργία χρονοδιακόπτη Off Timer 2-4-8 / h

Στέγνωµα ρούχων

Ηχητική & οπτική ειδοποίηση
για το άδειασµα του δοχείου νερού 

Αυτοδιαγνωστικό σύστηµα βλαβών

Ροδάκια και πρακτική χειρολαβή µεταφοράς               

Σύστηµα ελέγχου κατά της υπερχείλισης νερού 

Σύστηµα Προστασίας του Συµπιεστή

Λειτουργία Swing

Λειτουργία Ανεµιστήρα 

KENTOTD-ZB

TD-ZB80

ZEN ORORA

TDE-35DTI TDE-60DTI

 

TDEH-30Y

Y-HEDT

TDE-10DTJI TDE-12DTJI

- / - / / -/ - - / - / - / - /

Ιονιστής

Μεγάλο δοχείο συλλογής νερού

Κατάλληλο για χαµηλές θερµοκρασίες & 
υψηλά επίπεδα υγρασίας

Έξυπνο Ηλεκτρονικό αυτόµατο σύστηµα 
ελέγχου υγρασίας

Ευρεία γωνία περσίδας 180ο

Αντιβακτηριακό Προ Φίλτρο

Νέο! Νέο!
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Λειτουργία χωρίς συμπιεστή  
Τεχνολογίας Ζεόλιθου
Αφύγρανση με φυσικό τρόπο χωρίς τη χρή-
ση συμπιεστή για εξοικονόμηση ενέργειας 
και χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Κατάλληλο για χαμηλές 
θερμοκρασίες και υψηλά επίπεδα 
υγρασίας
Iδανικό κατά την περίοδο του χειμώνα για 
συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών και αυ-
ξημένων ποσοστών υγρασίας.

Μεγάλο δοχείο συλλογής νερού
Η συσκευή διαθέτει μεγάλο δοχείο συλ-
λογής νερού, που σας χαρίζει μεγαλύτερο 
διάστημα απρόσκοπτης και αυτόνομης λει-

τουργίας της.

Έξυπνο Ηλεκτρονικό αυτόματο 
σύστημα ελέγχου υγρασίας
Αυτόματη αναγνώριση του ποσοστού υγρα-
σίας από τη συσκευή και προσαρμογή λει-
τουργίας βάσει των πραγματικών αναγκών 
του χώρου.

Eυρεία γωνία περσίδας 180 
μοιρών
Δυνατότητα προσαρμογής της περσίδας 
μέχρι 180ο, βάσει της γωνίας που σας εξυ-
πηρετεί, η οποία καθιστά εύκολο και γρήγο-
ρο το στέγνωμα των ρούχων σας, των τοί-
χων και του πατώματος.

Ιονιστής
Καθαρίζει τον αέρα από σκόνη, ρύπους, 
οσμές και μικροσωματίδια. Η μόλυνση, τα 
βακτήρια, η σκόνη, η γύρη, κλπ, βρίσκονται 
στον αέρα σε μορφή θετικών ιόντων (κατι-
όντων), Τα αρνητικά ιόντα (ανιόντα) εξου-
δετερώνουν αυτές τις εστίες μόλυνσης και 
διατηρούν τον αέρα καθαρό, απαλλαγμένο 
από άσχημες οσμές, δίνοντας αίσθηση ευ-
εξίας. 

Ηλεκτρονικός Πίνακας 
Λειτουργιών
Ρυθμίστε ηλεκτρονικά τις λειτουργίες που 
επιθυμείτε.

Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης 
με την αποχέτευση
Χρησιμοποιήστε ειδικό αποχετευτικό σω-
λήνα, ώστε να συνδεθεί η συσκευή στην 
κεντρική αποχέτευση. Απαλλαχθείτε από 
το συχνό χειροκίνητο άδειασμα του δοχεί-
ου συλλογής νερού.

Quiet
Οι υψηλών προδιαγραφών αφυγραντήρες 
TOYOTOMΙ, προσφέρουν σχεδόν αθόρυβη 
λειτουργία της συσκευής.

Σύστημα Auto Clean
Η ειδική επίστρωση του εσωτερικού στοι-
χείου εξαφανίζει την υγρασία και αποτρέπει 
την δημιουργία μούχλας και βακτηρίων στο 
εσωτερικό της συσκευής.

Έξυπνη προειδοποίηση για τον 
καθαρισμό των φίλτρων
Η συσκευή προειδοποιεί για την ανάγκη αλ-
λαγής του φίλτρου μέσω οπτικής ειδοποί-
ησης της ένδειξης “Clean filter”, στον ηλε-
κτρονικό πίνακα ελέγχου που διαθέτει.

Φίλτρο 2 σε 1: HEPA/Active 
Carbon
Το φίλτρο HEPA, φιλτράρει πολύ αποτελε-
σματικά τον αέρα, διατηρώντας το μεγάλο 
πλεονέκτημα να συγκρατεί διάφορα αλλερ-
γιογόνα σωματίδια, δίχως να επανέρχονται 
στην ατμόσφαιρα. To φίλτρο Ενεργού Άν-
θρακα δρα κατά των δυσάρεστων οσμών 
που επικρατούν στο χώρο. Καταπολεμά 
επίσης το μεγαλύτερο μέρος των πτητικών 
οργανικών ενώσεων, όπως φορμαλδεϋδη, 
μεθυλοβενζόλιον, οι οποίες επιβαρύνουν 
τον οργανισμό μας.

Πλενόμενο Προ Φίλτρο Σκόνης
Φίλτρο υψηλής πυκνότητας. Για καλύτερη 
απόδοση και ευκολότερο καθαρισμό της 
συσκευής.

Αντιβακτηριακό Προ Φίλτρο
Καταπολεμά πολύ αποτελεσματικά τα αλ-
λεργιογόνα σωματίδια και ταυτόχρονα συ-
γκρατεί τα σωματίδια σκόνης ώστε να φιλ-
τράρεται ο αέρας και να βγαίνει καθαρός 
στον χώρο. 

Φίλτρου Ενεργού Άνθρακα
Καταπολεμά το μεγαλύτερο μέρος των πτη-
τικών οργανικών ενώσεων, όπως φορμαλ-
δεΰδη, μεθυλοβενζόλιον, οι οποίες επιβα-
ρύνουν τη υγεία μας και εξουδετερώνει τις 
δυσάρεστες οσμές. 

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού 
υγρασίας
Επιλέξτε το ποσοστό υγρασίας στο χώρο 
σας βάσει των δικών σας αναγκών, μέσω 
του ηλεκτρονικού πίνακα λειτουργιών.



13Αφυγραντήρες 2017 - 2018

2 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Επιλέξτε ανάμεσα στις 2 διαθέσιμες ταχύ-
τητες του αέρα, βάσει των αναγκών σας.

3 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Επιλέξτε ανάμεσα στις 3 διαθέσιμες ταχύ-
τητες του αέρα, βάσει των αναγκών σας.

Λειτουργία Απόψυξης
Η συσκευή ξεκινάει αυτόματα τη λειτουργία 
απόψυξης όταν η θερμοκρασία χώρου είναι 
πολύ χαμηλή, για περαιτέρω προστασία της.

Λειτουργία Auto Restart
Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού 
ρεύματος, μετά την επαναφορά του, η συ-
σκευή ξαναρχίζει να λειτουργεί βάσει του 
προγραμματισμού που είχε πριν τη διακοπή.

Λειτουργία Lock
Κλειδώστε τη λειτουργία του αφυγραντή-
ρα για προστασία της συσκευής και απο-
φυγή άσκοπης χρήσης από μικρά παιδιά ή 
κατοικίδια.

Λειτουργία Sleep
Εξοικονομήστε ενέργεια και μειώστε ακό-
μα περισσότερο το επίπεδο θορύβου, μέ-
σω της λειτουργίας Sleep.

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη  
Off Timer 
Ρυθμίστε τον τερματισμό λειτουργίας της 
συσκευής σας μέσω των τριών διαθέσι-
μων επιλογών που σας εξυπηρετεί (2-4-8/
ώρες) και εξοικονομήστε χαμηλότερη κατα-
νάλωση ενέργειας.

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη: 
8ωρος/24ωρος
Ρυθμίστε αυτόματα την έναρξη ή τον τερ-
ματισμό λειτουργίας της συσκευής βάσει 
προκαθορισμένης ώρας που σας εξυπη-
ρετεί, μέσω του χρονοδιακόπτη του αφυ-
γραντήρα σας και μειώστε την κατανάλω-
ση ρεύματος.

Στέγνωμα ρούχων
Κάντε ευκολότερο το στέγνωμα ρούχων, 
με τη βοήθεια του αφυγραντήρα σας. Ο 
θερμός αέρας που εκπέμπει η συσκευή, 
βοηθά στο πιο γρήγορο στέγνωμα των 
ρούχων μέσα στο χώρο σας.

Ηχητική & οπτική ειδοποίηση για 
το άδειασμα του δοχείου νερού
Η συσκευή σάς ειδοποιεί τόσο με ηχητικό 

όσο και με οπτικό σήμα, όταν το δοχείο νε-
ρού γεμίσει.

Αυτοδιαγνωστικό Σύστημα  
Βλαβών
Αυτόματη αναγνώριση βλάβης της συσκευ-
ής με ηλεκτρονικές ενδείξεις ειδοποίησης.

Ροδάκια και πρακτική χειρολαβή 
μεταφοράς
Για εύκολη μετακίνηση της συσκευής στον 
χώρο που επιθυμείτε.

Σύστημα ελέγχου κατά της  
υπερχείλισης νερού
Η συσκευή σταματά αυτόματα τη λειτουρ-
γία της για την προστασία του χώρους σας, 
όταν το δοχείο νερού γεμίσει.

Σύστημα Προστασίας του  
Συμπιεστή
Μετά από διακοπή ρεύματος, συνήθως η 
επαναφορά του γίνεται με υψηλή τάση. Αυ-
τό μπορεί να προκαλέσει μεγάλη βλάβη στη 
συσκευή. Για αποτροπή πιθανής βλάβης, η 
συσκευή ξεκινά τη λειτουργία της 3 λεπτά 
μετά την επαναφορά του ρεύματος.

Λειτουργία Swing
Δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής θέ-
σης ροής του αέρα, μέσω του ηλεκτρονικού 
πίνακα ρυθμίσεων.

Λειτουργία Ανεμιστήρα
Ανακυκλώστε τον αέρα στο χώρο σας, χω-
ρίς τη λειτουργία της αφύγρανσης.
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Desiccant
TD-ZB

Νέο
μοντέλομε Ζεόλιθο

Οφέλη

Το μοντέλο νέας γενιάς αφυγραντήρα της ΤΟΥΟΤΟΜΙ 
είναι τεχνολογίας Ζεόλιθου, λειτουργεί με φυσικό 
τρόπο, χωρίς τη χρήση συμπιεστή, εξοικονομώντας 
ενέργεια και προσφέροντας χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Ο Ζεόλιθος είναι ένα φυσικό ένυδρο μικροπορώδες 
αργιλοπυριτικό ορυκτό, όπου έχει την ιδιότητα να 
λειτουργεί μεταξύ των άλλων και ως αφυγραντικό 
υλικό. Απορροφά τα σωματίδια υγρασίας από τον αέρα 
και τα μετατρέπει σε νερό, το οποίο είτε συλλέγεται 
στον κάδο συλλογής νερού είτε πηγαίνει στην κεντρική 
αποχέτευση μέσω του ειδικού σωλήνα. Επίσης, έχει 
την ιδιότητα να συγκρατεί διάφορες αέριες ουσίες, 
δρώντας σαν αποσμητικό φίλτρο.

Είναι ένα από τα λίγα αρνητικά φορτισμένα ορυκτά στη 
φύση και αποτελεί σημαντικό φυσικό στοιχείο, για τη 
διατήρηση της υγείας και της ευεξίας στον άνθρωπο.

Ένα ‘‘πολύτιμο’’ ορυκτό 
στον χώρο σας!

TD-ZB80
Η δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης του ποσοστού υγρασίας της 

συσκευής, προσαρμόζει τη λειτουργία της βάσει των πραγματικών αναγκών 
του χώρου. Είναι κατάλληλη για χρήση σε χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλά 

επίπεδα υγρασίας, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος, κατά τη 
χειμερινή περίοδο και στους πιο απαιτητικούς χώρους.
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TD-ZB80
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Quiet

Έξυπνο Ηλεκτρονικό αυτόματο 
σύστημα ελέγχου υγρασίας

Κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες 
και υψηλά επίπεδα υγρασίας 

Eυκολότερο στέγνωμα 
των ρούχων

Ηλεκτρονικός Πίνακας 
Λειτουργιών
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TDE-10/12DTJI
Νιώστε την τέλεια καθαρή ατμόσφαιρα στον χώρο σας, μέσω του 

πολλαπλού συστήματος καθαρισμού: Ιονιστής – Πλενόμενο Προ Φίλτρο 
Σκόνης – Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα. Εκμεταλλευτείτε τον θερμό αέρα του 

αφυγραντήρα σας και στεγνώστε τα ρούχα εντός του σπιτιού σας, αφήνοντας 
τη φρεσκάδα και το άρωμα του απορρυπαντικού να αγκαλιάσει τον χώρο!

KENTO

με Ιονιστήμε Ιονιστή

Ιονιστής

Φίλτρο ενεργού άνθρακα

Λειτουργία SLEEP

Λειτουργία LOCK

Ευκολότερο Στέγνωμα Ρούχων

Λειτουργία AutoRestart

Λειτουργία Xρονοδιακόπτη: 24ωρου

Quiet

Οφέλη

Νέο
μοντέλο
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TDE-10/12DTJI

Quiet

 Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα  
κατά των δυσάρεστων οσμών

Eυκολότερο στέγνωμα 
των ρούχων

Λειτουργία Sleep
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TDE-16/20DTI
Χάρη στο Πλενόμενο Προ Φίλτρο Σκόνης και στο Φίλτρο 2 σε 1 HEPA/Active 
Carbon, νιώστε ευεξία και ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος ακόμα και στον 

χώρο που εργάζεστε. Ρυθμίζοντας αυτόματα την έναρξη ή τον τερματισμό 
λειτουργίας του αφυγραντήρα σας, εξοικονομείτε περισσότερη ενέργεια, με 

όφελος στο περιβάλλον και στον οικονομικό προϋπολογισμό σας.

με Ιονιστήμε Ιονιστή

ZEN

Ιονιστής

Φίλτρο 2 σε 1: ΗΕΡΑ / Active Carbon

Ευκολότερο Στέγνωμα Ρούχων

Λειτουργία AutoRestart

Λειτουργία Xρονοδιακόπτη: 8ωρου

Quiet

Ηχητική και οπτική ειδοποίηση

Σύστημα ελέγχου κατά της 
υπερχείλισης νερού

Οφέλη

Νέο
μοντέλο
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TDE-16/20DTI

Eυκολότερο στέγνωμα 
των ρούχων

Quiet

Λειτουργία  
απόψυξης

Φίλτρο 2 σε 1: ΗΕΡΑ/
Active Carbon
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TDE-25/35/60DTI
Δημιουργείστε μία υγιή ατμόσφαιρα στο σπίτι με τη χρήση του αφυγραντήρα 

σας, κάνοντας πιο άνετη την κάθε σας στιγμή. Απολαύστε ελεύθερα τα 
οφέλη του, χωρίς να ανησυχείτε για την άσκοπη χρήση του από μικρά παιδιά 

ή κατοικίδια, πατώντας το κουμπί Lock.

με Ιονιστήμε Ιονιστή

ORORA

Ιονιστής

Φίλτρο 2 σε 1: ΗΕΡΑ / Active Carbon

Λειτουργία LOCK

Ευκολότερο Στέγνωμα Ρούχων

Λειτουργία AutoRestart

Λειτουργία Xρονοδιακόπτη: 24ωρου

3 ταχύτητες ανεμιστήρα

Έξυπνη προειδοποίηση για άδειασμα 
του δοχείου νερού

Οφέλη

Νέο
μοντέλο
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TDE-25/35/60DTI

Μεγάλης χωρητικότητας 
δοχείο νερού

Eυκολότερο στέγνωμα 
των ρούχων

3 ταχύτητες 
ανεμιστήρα

Λειτουργία Lock
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TDEH-30Y
Μέσω του πολλαπλού συστήματος καθαρισμού: Ιονιστής – Πλενόμενο Προ 

Φίλτρο Σκόνης – Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα, θα νιώσετε ευεξία στον χώρο 
σας. Ρυθμίστε την περσίδα στην κατάλληλη θέση και εξοικονομείστε ενέργεια 

με σχεδόν αθόρυβη λειτουργία, μέσω της λειτουργίας Sleep.

Ιονιστής

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

Λειτουργία SLEEP

Λειτουργία LOCK

Ευκολότερο Στέγνωμα Ρούχων

Λειτουργία AutoRestart

Λειτουργία Xρονοδιακόπτη: 24ωρου

Λειτουργία Ανεμιστήρα

Οφέλη

TDEH -30Y

με Ιονιστήμε Ιονιστή
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TDEH-30Y

Μεγάλης χωρητικότητας 
δοχείο νερούEυκολότερο στέγνωμα 

των ρούχων

Λειτουργία Sleep

Ηλεκτρονικός Πίνακας 
Λειτουργιών
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 / Καθαριστές Αέρα
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Αναπνεύστε 
ελεύθερα

Aναπνεύστε ελεύθερα 
με τους καθαριστές αέρα TOYOTOMI!

Αναπνεύστε υγιή και καθαρό αέρα, 
διατηρώντας τη φρεσκάδα και την 

καθαριότητα στον εσωτερικό χώρο που 
ζείτε και εργάζεστε.

Οι πιο συχνές αλλεργικές αντι-
δράσεις, τις οποίες βιώνει μεγά-
λος αριθμός του ανθρώπινου πλη-
θυσμού κατά τη διάρκεια της ζωής 
τους, είναι:

▶ Δυσκολία αναπνοής
▶ Κνησμός στα μάτια
▶ Βήχας
▶ Δερματικά εξανθήματα
▶ Καταρροή

Οι κυριότερες αιτίες που τις προκα-
λούν, οφείλονται στην επιβάρυνση 
του αέρα σε έναν κλειστό χώρο, από:

▶ Ακάρεα

▶ Μύκητες

▶ Βακτήρια

▶ Γύρη

▶ Μούχλα

▶ Τρίχωμα κατοικίδιων ζώων

▶ Καπνός τσιγάρου

όπου μεταφέρονται με την κίνηση 
και τον αέρα, προσκολλώντας κυ-
ρίως σε έπιπλα, κλινοσκεπάσματα 
& υφάσματα (σεντόνια, μαξιλάρια, 
στρώματα, κουρτίνες κλπ.).

3. Παράγει καθαρό αέρα1. Αντλεί 

2. Φιλτράρει 

Καθαρίζουν τον αέρα στον χώρο σας, συγκρατώντας 
πληθώρα αιωρούμενων ορατών & αόρατων σωματιδίων.
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Η καθαρή ατμόσφαιρα στον εσωτερικό 
μας χώρο είναι απαραίτητη, καθώς 

καθημερινά ξοδεύουμε το μεγαλύτερο 
μέρος του χρόνου μας σε αυτόν. Για 
το λόγο αυτό, θα πρέπει να είμαστε 

ιδιαίτερα απαιτητικοί για την ποιότητα 
του αέρα που αναπνέουμε.

Ιδανική
λύση

Προ Φίλτρο Anti-mold:  
Προ φίλτρο κατά της μούχλας και των σχετικά 
μεγάλων σωματιδίων σκόνης.

Φίλτρο ΗΕΡΑ: Αφαιρεί μούχλα, γύρη, 
νεκρά ακάρεα, σκόνη & καπνό τσιγάρου. 
Αποτελεσματικότητα συλλογής της σκόνης κατά 
99,97%. –
Φίλτρο ΒΙΟ: Τα ένζυμα του Βιολογικού Φίλτρου 
εξουδετερώνουν αποτελεσματικά βακτηρίδια & 
ιούς.

Φίλτρο Active Charcoal: Το Φίλτρο Ενεργού 
Άνθρακα δρα κατά των οσμών: τσιγάρου, 
κατοικιδίων, φορμαλδεΰδης, αμμωνίας, 
σκουπιδιών. Βοηθά αποτελεσματικά στην 
εξουδετέρωση της κακοσμίας κατά 90%.

–

Φίλτρο Antibacterial: Δρα κατά βακτηριδίων, 
γύρης, σκόνης, μούχλας & ακάρεων.

–Φίλτρο Antiodor: Ενεργεί αποτελεσματικά κατά 
των οσμών από κατοικίδια, σκουπίδια, καπνό 
τσιγάρου, ακεταλδεΰδης και αμμωνίας.

Φίλτρο Antiallergic: Δρα ενάντια σε αλλεργίες 
και ιούς. –

2 σε 1

2 σε 1

Πλενόμενο φίλτρο  
με διάρκεια ζωής 
10 χρόνια!

Πιστοποιημένη δράση  
κατά του ιού Η1Ν1

Οι καθαριστές αέρα TOYOTOMI καταπολεμούν και εξουδετερώνουν 
τους βλαβερούς μικροοργανισμούς μέσα από μία σειρά μοναδικών 
χαρακτηριστικών που διαθέτουν τα φίλτρα τους:



28

 Ο ιονιστής παράγει περίπου 30.000 – 50.000 cm3 
(κυβικά εκατοστά αέρα) αρνητικών ιόντων.*

 Στον αέρα υπάρχουν θετικά και αρνητικά ιόντα. Ο ιο-
νιστής δημιουργεί αρνητικά ιόντα, τα οποία φορτίζουν 
θετικά σωματίδια όπως σκόνη, γύρη, καπνός και τα 
οποία μεταφέρονται στο αρνητικά φορτισμένο φίλτρο 
της σκόνης, όπου και εξουδετερώνονται. Η αύξηση 
των αρνητικών ιόντων, δημιουργεί μια αίσθηση χαλά-
ρωσης, ώστε να απαλλάσσει τα άτομα που βρίσκονται 
στο χώρο από κούραση, άγχος κ.λ.π

* Συνθήκες Μέτρησης: • Θερμοκρασία 24°C, Υγρασία 60% 
Συσκευή μέτρησης KST-900 κατασκευασμένη από την Kobe 
Dempa Co., Ltd. Οι μετρήσεις έχουν γίνει στα εργαστήρια της 
TOYOTOMI CO., Ltd

1 Φίλτρο Αctive Charcoal 
Aποτελεσματικότητα εξουδετέρωσης της κακοσμίας

Οσμές από 
τσιγάρο

Τρίχωμα 
Κατοικιδίων

Οσμές από 
το μπάνιο

Φορμαλδεΰ-
δη και  
αμμωνία

Σκουπίδια

2 Φίλτρο HEPA 
Aποτελεσματικότητα συλλογής της σκόνης κατά 99,97%

Μούχλα Γύρη Ακάρεα Σκόνη Καπνός  
τσιγάρου

3 Φίλτρο BIO 
Tα ένζυμα εξουδετερώνουν αποτελεσματικά βακτηρίδια 
& ιούς

4 Προ Φίλτρο Αnti-mold 
Συγκρατεί τα σχετικά μεγάλα σωματίδια σκόνης και δρα 
κατά της μούχλας

Βακτηρίδια και ιοί

Μούχλα Σκόνη

ETK-S50με Ιονιστήμε Ιονιστή

Σύστημα Φιλτραρίσματος 4 επιπέδων

ETK-S50

28
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ETK-S50

Μοντέρνο Design

Ηλεκτρονικός Πίνακας 
Λειτουργιών
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AC-20

1 Προ Φίλτρο Anti-mold

 

Σκόνη Μούχλα

2 Πλαινόμενο Φίλτρο 2 σε 1: 
Antibacterial & Antiodor

3 Φίλτρο Antiallergic

1 Το Προ Φίλτρο Anti-mold, συγκρατεί τα σχετικά μεγάλα 

σωματίδια σκόνης και δρα κατά της μούχλας.

2 Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του φίλτρου είναι η με-
γάλη διάρκεια ζωής του, χωρίς αντικατάσταση και χω-
ρίς μείωση της απόδοσής του, για 10 χρόνια . Απλά βυ-
θίζετε το φίλτρο σε κρύο νερό, το ξεβγάζετε, το στεγνώνετε 
και το επανατοποθετείτε. Ακόμα και 10 χρόνια μετά από 10 
πλύσεις, το φίλτρο διατηρεί το 90% της αρχικής του από-
δοσης, προστατεύοντας το περιβάλλον και την τσέπη σας!

 Αντιβακτηριδιακό: κατά των βακτηριδίων, της γύρης, της 
σκόνης, της μούχλας, του ακάρεως.

 Κατά των οσμών: από κατοικίδια, σκουπίδια, καπνό από 
τσιγάρα, ακεταλδεϋδη, αμμωνία

3  Ο ιός Η1Ν1, περιέχει γονίδια 
από ιούς γρίπης χοίρων, πτηνών 
και ανθρώπων και προσβάλει τον 
άνθρωπο. Το Φίλτρο Antiallergic 
έχει αποτελεσματική δράση κατά 
των αλλεργιών και των ιών γενι-
κότερα, ενώ είναι πιστοποιημένο 
ότι καταπολεμά τον Η1Ν1

AC-20

Σύστημα Kαθαρισμού

Ακάρι Μούχλα Γύρη

Σκόνη
Καπνός τσιγάρου (νικοτίνη 
/ σωματίδια πίσσας)

Aλλεργίες & ιοί
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AC20

AC-2OA AC-2OPAC-2OW

Διαθέσιμο
σε 3 

χρώματα
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Tips για 
έξυπνη χρήση των 

συσκευών σας

01
Αερίζετε συχνά όλους τους χώρους του σπιτιού. Χρησιµοποιείτε σύστηµα 
εξαερισµού στους χώρους  που συγκεντρώνονται οι υδρατµοί (π.χ. µπά-
νιο, κουζίνα). Χρησιµοποιείτε πάντα τον απορροφητήρα στην κουζίνα 
κατά τη διάρκεια µαγειρέµατος, λόγω ότι η θερµότητα από τον ατµό έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Αποφύγετε ή περιορίστε τα φυτά εσω-
τερικού χώρου, διότι παράγουν πολλή υγρασία, η οποία µπορεί να δη-
µιουργεί µε τη σειρά της µία αποπνικτική ατµόσφαιρα. Βεβαιωθείτε πως 
υπάρχει σωστή µόνωση σε ταράτσες, υπόγεια & βεράντες, καθώς επίσης 
ότι σε αυτά τα σηµεία δεν υπάρχουν λιµνάζοντα νερά.

Αντιµετωπίστε αποτελεσµατικά
την υγρασία στο σπίτι

01
Η επιλογή της συσκευής, θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε 
τα τετραγωνικά του δωµατίου που θέλετε να καλύψετε. Εάν 
σε έναν µεγάλο χώρο τοποθετηθεί ένας καθαριστής αέρα 
ο οποίος ενδείκνυται για χρήση σε µικρότερο χώρο, η από-
δοση της συσκευής θα είναι µειωµένη και δεν θα υπάρχει 
το ιδανικό αποτέλεσµα.

Επιλέξτε τον κατάλληλο 
καθαριστή αέρα  ανάλογα µε 
τον χώρο σας

02
Τοποθετήστε τον καθαριστή αέρα σε ψηλό σηµείο (π.χ. τραπέζι), εάν 
επιθυµείτε να καθαρίσετε σχετικά µικρά σωµατίδια σκόνης, όπως καπνό 
από τσιγάρο. Για καθαρισµό του χώρου από µεγαλύτερα σωµατίδια σκό-
νης, όπως η γύρη, τοποθετήστε τη συσκευή σε χαµηλό σηµείο, στο πά-
τωµα. Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση από τους περιµετρικούς τοίχους 
πρέπει να είναι 30 εκατοστά.

Επιλέξτε τη σωστή θέση της 
συσκευής για καλύτερα 
αποτελέσµατα

02
Όταν υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας 
στην ατµόσφαιρα και τα ρούχα είναι δύσκο-
λο να στεγνώσουν, κάντε ευκολότερο το 
στέγνωµά τους µε τη βοήθεια του αφυγρα-
ντήρα σας. Ο θερµός αέρας που εκπέµπει η 
συσκευή, βοηθά στο γρηγορότερο στέγνω-
µα των ρούχων µέσα στον χώρο σας.

Κάντε ευκολότερο 
το στέγνωµα των 
ρούχων

05
Από όλα τα φίλτρα, το συγκεκριµένο µπορεί 
να καθαριστεί µε νερό. Ο ιδανικός τρόπος 
καθαρισµού, εξαρτάται από την ποσότητα 
σκόνης που έχει συσσωρευτεί στο φίλτρο. 
Πιο συγκεκριµένα:
Ι. Αν το φίλτρο δεν έχει συγκεντρώσει πολύ 

σκόνη, µπορείτε να καθαρίσετε την επι-
φάνειά του µε µία ηλεκτρική σκούπα.

ΙΙ. Αν το φίλτρο έχει συγκεντρώσει πολύ 
σκόνη, τότε µπορείτε να το ξεπλύνετε µε 
ζεστό καθαρό νερό στους 40°C.

ΙΙΙ. Αφήστε το να στεγνώσει µε φυσικό τρόπο 
σε σκιερό µέρος µακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία  ή οποιαδήποτε πηγή θερµό-
τητας (πχ. σεσουάρ µαλλιών, αερόθερ-
µο). 

Καθαρίστε σωστά το 
Πλενόµενο Προ 
Φίλτρο Σκόνης

03
Το απιονισµένο νερό που συγκρατείται στο δο-
χείο του αφυγραντήρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί:
Στο σπίτι:

• Σιδέρωµα των ρούχων
• Καθάρισµα τζαµιών

Στον κήπο/στη βεράντα:
• Πότισµα των φυτών (αποφεύγουµε το πότι-

σµα φυτών & βοτάνων που προορίζονται για 
κατανάλωση)

Στο αυτοκίνητο:
• Καθάρισµα τζαµιών
• Γέµισµα δοχείου υαλοκαθαριστήρων 

Καλύψτε περαιτέρω 
ανάγκες της 
καθηµερινότητάς σας 04

Ο χρόνος αλλαγής του φίλτρου, εξαρτάται από τις 
συνθήκες που επικρατούν στον χώρο. Αν η συ-
σκευή είναι τοποθετηµένη σε χώρο όπου:
• Η ποιότητα του αέρα είναι καλή, συνιστάται αλ-

λαγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα κάθε περί-
που 2 χρόνια.

• Η ποιότητα του αέρα είναι κανονική, συνιστάται 
αλλαγή κάθε περίπου 1,5 χρόνο.

• Η ποιότητα του αέρα είναι κακή, συνιστάται αλ-
λαγή κάθε περίπου 1 χρόνο.

Αλλάξτε την κατάλληλη 
χρονική στιγµή
το Φίλτρο Ενεργού  
Άνθρακα 03

Για να πετύχετε όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσµατα, τα πιο σηµαντικά βή-
µατα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι:
• Αερίζετε τακτικά όλους τους χώρους σε καθηµερινή βάση
• Καθαρίζετε συχνά όλα τα έπιπλα και υφάσµατα και τις επιφάνειες που έχετε 

άµεση επαφή
• Αποφύγετε τον καπνό του τσιγάρου
• Χρησιµοποιείτε τον κατάλληλο καθαριστή αέρα και ακολουθείστε τη σωστή 

συντήρησή του σύµφωνα µε τον κατασκευαστή

Προστατέψτε αποδοτικότερα τον αέρα 
στο εσωτερικό του σπιτιού σας

/  Αφυγραντήρας
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Tips για 
έξυπνη χρήση των 

συσκευών σας

01
Αερίζετε συχνά όλους τους χώρους του σπιτιού. Χρησιµοποιείτε σύστηµα 
εξαερισµού στους χώρους  που συγκεντρώνονται οι υδρατµοί (π.χ. µπά-
νιο, κουζίνα). Χρησιµοποιείτε πάντα τον απορροφητήρα στην κουζίνα 
κατά τη διάρκεια µαγειρέµατος, λόγω ότι η θερµότητα από τον ατµό έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία. Αποφύγετε ή περιορίστε τα φυτά εσω-
τερικού χώρου, διότι παράγουν πολλή υγρασία, η οποία µπορεί να δη-
µιουργεί µε τη σειρά της µία αποπνικτική ατµόσφαιρα. Βεβαιωθείτε πως 
υπάρχει σωστή µόνωση σε ταράτσες, υπόγεια & βεράντες, καθώς επίσης 
ότι σε αυτά τα σηµεία δεν υπάρχουν λιµνάζοντα νερά.

Αντιµετωπίστε αποτελεσµατικά
την υγρασία στο σπίτι

01
Η επιλογή της συσκευής, θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε 
τα τετραγωνικά του δωµατίου που θέλετε να καλύψετε. Εάν 
σε έναν µεγάλο χώρο τοποθετηθεί ένας καθαριστής αέρα 
ο οποίος ενδείκνυται για χρήση σε µικρότερο χώρο, η από-
δοση της συσκευής θα είναι µειωµένη και δεν θα υπάρχει 
το ιδανικό αποτέλεσµα.

Επιλέξτε τον κατάλληλο 
καθαριστή αέρα  ανάλογα µε 
τον χώρο σας

02
Τοποθετήστε τον καθαριστή αέρα σε ψηλό σηµείο (π.χ. τραπέζι), εάν 
επιθυµείτε να καθαρίσετε σχετικά µικρά σωµατίδια σκόνης, όπως καπνό 
από τσιγάρο. Για καθαρισµό του χώρου από µεγαλύτερα σωµατίδια σκό-
νης, όπως η γύρη, τοποθετήστε τη συσκευή σε χαµηλό σηµείο, στο πά-
τωµα. Σε κάθε περίπτωση, η απόσταση από τους περιµετρικούς τοίχους 
πρέπει να είναι 30 εκατοστά.

Επιλέξτε τη σωστή θέση της 
συσκευής για καλύτερα 
αποτελέσµατα

02
Όταν υπάρχει υψηλό ποσοστό υγρασίας 
στην ατµόσφαιρα και τα ρούχα είναι δύσκο-
λο να στεγνώσουν, κάντε ευκολότερο το 
στέγνωµά τους µε τη βοήθεια του αφυγρα-
ντήρα σας. Ο θερµός αέρας που εκπέµπει η 
συσκευή, βοηθά στο γρηγορότερο στέγνω-
µα των ρούχων µέσα στον χώρο σας.

Κάντε ευκολότερο 
το στέγνωµα των 
ρούχων

05
Από όλα τα φίλτρα, το συγκεκριµένο µπορεί 
να καθαριστεί µε νερό. Ο ιδανικός τρόπος 
καθαρισµού, εξαρτάται από την ποσότητα 
σκόνης που έχει συσσωρευτεί στο φίλτρο. 
Πιο συγκεκριµένα:
Ι. Αν το φίλτρο δεν έχει συγκεντρώσει πολύ 

σκόνη, µπορείτε να καθαρίσετε την επι-
φάνειά του µε µία ηλεκτρική σκούπα.

ΙΙ. Αν το φίλτρο έχει συγκεντρώσει πολύ 
σκόνη, τότε µπορείτε να το ξεπλύνετε µε 
ζεστό καθαρό νερό στους 40°C.

ΙΙΙ. Αφήστε το να στεγνώσει µε φυσικό τρόπο 
σε σκιερό µέρος µακριά από την ηλιακή 
ακτινοβολία  ή οποιαδήποτε πηγή θερµό-
τητας (πχ. σεσουάρ µαλλιών, αερόθερ-
µο). 

Καθαρίστε σωστά το 
Πλενόµενο Προ 
Φίλτρο Σκόνης

03
Το απιονισµένο νερό που συγκρατείται στο δο-
χείο του αφυγραντήρα µπορεί να χρησιµοποιηθεί:
Στο σπίτι:

• Σιδέρωµα των ρούχων
• Καθάρισµα τζαµιών

Στον κήπο/στη βεράντα:
• Πότισµα των φυτών (αποφεύγουµε το πότι-

σµα φυτών & βοτάνων που προορίζονται για 
κατανάλωση)

Στο αυτοκίνητο:
• Καθάρισµα τζαµιών
• Γέµισµα δοχείου υαλοκαθαριστήρων 

Καλύψτε περαιτέρω 
ανάγκες της 
καθηµερινότητάς σας 04

Ο χρόνος αλλαγής του φίλτρου, εξαρτάται από τις 
συνθήκες που επικρατούν στον χώρο. Αν η συ-
σκευή είναι τοποθετηµένη σε χώρο όπου:
• Η ποιότητα του αέρα είναι καλή, συνιστάται αλ-

λαγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα κάθε περί-
που 2 χρόνια.

• Η ποιότητα του αέρα είναι κανονική, συνιστάται 
αλλαγή κάθε περίπου 1,5 χρόνο.

• Η ποιότητα του αέρα είναι κακή, συνιστάται αλ-
λαγή κάθε περίπου 1 χρόνο.

Αλλάξτε την κατάλληλη 
χρονική στιγµή
το Φίλτρο Ενεργού  
Άνθρακα 03

Για να πετύχετε όσο το δυνατό καλύτερα αποτελέσµατα, τα πιο σηµαντικά βή-
µατα που πρέπει να ακολουθήσετε είναι:
• Αερίζετε τακτικά όλους τους χώρους σε καθηµερινή βάση
• Καθαρίζετε συχνά όλα τα έπιπλα και υφάσµατα και τις επιφάνειες που έχετε 

άµεση επαφή
• Αποφύγετε τον καπνό του τσιγάρου
• Χρησιµοποιείτε τον κατάλληλο καθαριστή αέρα και ακολουθείστε τη σωστή 

συντήρησή του σύµφωνα µε τον κατασκευαστή

Προστατέψτε αποδοτικότερα τον αέρα 
στο εσωτερικό του σπιτιού σας

/  Καθαριστής Αέρα
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Δίκτυο Συνεργατών
Με ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την 
Ελλάδα που απαρτίζεται μόνο από έμπειρους τε-

χνικούς, η  
εγγυάται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήρι-
ξης προς τον καταναλωτή. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με το δίκτυο συνεργατών ανά 
περιοχή, καλέστε στη γραμμή επικοινωνίας του 
Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης.

Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης:

 
Κηφισού 6, 122 42 Αιγάλεω 

Τηλ.: 210 5386490, FAX: 210 5313349 
www.toyotomi.gr, e-mail: srv@gedsa.gr

Υπηρεσίες 
Τεχνικής 

Υποστήριξης

H  θυγατρική του Ομίλου 
Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε., ως ο Αποκλειστικός Αντιπρόσω-
πος και Διανομέας των συσκευών TOYOTOMI για την Ελλά-
δα, παρέχει ένα άρτια οργανωμένο και εξειδικευμένο Κέ-
ντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει καθημερινά (Δευ-
τέρα-Παρασκευή) μεταξύ 09:00 - 17:00 με το τηλεφωνικό 
κέντρο της εταιρείας, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια ή κα-
θοδήγηση σχετικά με τον χειρισμό της συσκευής που αγό-
ρασε. Επιπλέον, μπορεί να κλείσει ραντεβού για επισκευή, 
σε περίπτωση βλάβης της συσκευής.

Εγγύηση Λειτουργίας
Οι αφυγραντήρες Toyotomi παρέχουν στον χρήστη 5 χρόνια εγγύ-
ηση καλής λειτουργίας.

Οι καθαριστές ΤOYOTOMI παρέχουν 2 χρόνια εγγύηση καλής 
λειτουργίας.

Η εταιρεία συνιστά τον καθαρισμό των φίλτρων σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή που συνοδεύουν το προϊόν, για 
την καλύτερη απόδοση & τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συ-
σκευής.

Υπηρεσίες Συντήρησης
Το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης παρέχει τις προβλεπόμενες από 
τον κατασκευαστή υπηρεσίες συντήρησης προς το χρήστη. Η σω-
στή και ενδεδειγμένη συντήρηση των συσκευών είναι σημαντική 
γιατί συμβάλλει στην ομαλή και αποδοτική λειτουργία του, καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής του.



Υψηλές αποδόσεις  
με χαμηλή ενεργειακή 

κατανάλωση




