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Εταιρικό
Προφίλ

Η ιαπωνική εταιρεία TOYOTOMI έχει
συνδέσει ήδη από το 1949 το όνομά
της με την αξιοπιστία και την ποιότητα στο σχεδιασμό και την παραγωγή
προϊόντων υψηλής απόδοσης, αλλά
και τη δημιουργία ενός απόλυτα φιλικού περιβάλλοντος για τους καταναλωτές. Η δέσμευση και επίτευξη του
στόχου για την κατασκευή προϊόντων
υψηλής πιστότητας και ποιότητας,
ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις των
κανονισμών σε όλες τις χώρες που
συναλλασσόμαστε παγκοσμίως.
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Αρχή της εταιρείας είναι η αφοσίωση στην ανάπτυξη προϊόντων
κορυφαίας ποιότητας, εφαρμόζοντας πάντα την επιχειρηματική
της φιλοσοφία: «Μοιραζόμαστε
στιγμές χαράς στην καθημερινή ζωή». Η TOYOTOMI συνεχίζει
την έρευνα, την ανάπτυξη και την
κατασκευή προϊόντων που ταιριάζουν ιδανικά με τον τρόπο ζωής
των ανθρώπων, έχοντας ως σκοπό
την αποδοτικότητα, την ασφάλεια
και την άνεση, που είναι σε αρμονία
με την οικολογική συνείδηση.
H σημερινή σύνθεση του γκρουπ
ΤΟΥΟΤΟΜΙ, συγκροτείται 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.

Η στρατηγική

της εταιρείας

συνίσταται
1

Στην επιλογή προϊόντων τεχνολογίας αιχμής στις καλύτερες
προσφερόμενες τιμές της αγοράς με σκοπό το χτίσιμο σταθερών σχέσεων εμπιστοσύνης με
τους πελάτες.
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Στη λειτουργία εξειδικευμένων
τμημάτων που απαρτίζονται από
έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο αποτελεί ένα
από τα βασικότερα στοιχεία επιτυχίας της εταιρείας μέχρι τώρα.
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Στις ισχυρές και επιλεγμένες
αποκλειστικές συνεργασίες με
καταξιωμένους παγκοσμίως
προμηθευτές.

Όραμα
Η συνεχής παροχή προϊόντων τεχνολογίας αιχμής και
υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου στους συνεργάτες και στους πελάτες
της, με γνώμονα 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.

Αφυγραντήρες 2018-2019
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Αναπνεύστε
ελεύθερα

Αναπνεύστε ελεύθερα
με τους αφυγραντήρες TOYOTOMI!
Ο καθαρός αέρας είναι σημαντική πηγή
ζωής και ευεξίας για τον άνθρωπο. Τα
σωστά επίπεδα υγρασίας στον αέρα είναι
αναγκαίο να επικρατούν, ιδιαίτερα εντός
των κλειστών χώρων όπου περνάμε το
μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς
μας και αποτελούν σημαντικό παράγοντα 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 οργανισμού, είναι
όταν τα επίπεδα υγρασίας βρίσκονται 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

Φθινόπωρο

Δροσιά

Oφέλη
Θέρμανση

Υγρασία

Έντομα

Φρέσκος
Αέρας

Άνοιξη
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Χειμώνας

Υγρασία:
Επιδράσεις
& Προφύ
λαξη

Φθορές αντικειμένων
& δομικών υλικών
Εκτός της υγείας, στους χώρους
όπου επικρατεί η υψηλή υγρασία,
οφείλονται φθορές σε:

Ένας αφυγραντήρας ΤΟΥΟΤΟΜΙ
προσφέρει την ιδανική λύση στο
σπίτι, στο γραφείο, στην επιχείρηση,
με σημαντικά οφέλη:
Προστασία της υγείας από διάφορους μικροοργανισμούς,
μικρόβια και αλλεργίες που κυκλοφορούν ελεύθερα στο
περιβάλλον.

Ευεξία λόγω του ισορροπημένου κλίματος που επικρατεί
στο οικιακό ή/και εργασιακό περιβάλλον.

• Ξύλινες & μεταλλικές επιφάνειες
• Υφάσματα
• Δάπεδα
• Τοίχους
• Έργα τέχνης

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

Σημαντική μείωση του κόστους θέρμανσης: Σε χώρο με
αυξημένη υγρασία, όπου υπάρχει μεγάλη ποσότητα μορίων νερού στον αέρα, απαιτείται περισσότερος χρόνος
θέρμανσης, κατά συνέπεια μεγαλύτερο κόστος σε χρήμα
και ενέργεια.

Στέγνωμα των ρούχων στο εσωτερικό του σπιτιού, διατηρώντας παράλληλα τα σωστά επίπεδα υγρασίας στο χώρο.

Προστασία των δομικών υλικών, των αντικειμένων και των
επίπλων.

• Βρογχίτιδα, άσθμα
• Νοσήματα των πνευμόνων
• Αλλεργικές αντιδράσεις
• Πονοκεφάλους
• Δερματοπάθειες
• Κόπωση
• Ερεθισμό ματιών & λαιμού
Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι
άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, βρέφη
και παιδιά, καθώς και άνθρωποι με
χρόνια προβλήματα του αναπνευστικού. Επίσης, σε τέτοιου είδους
κλίμα, επικρατούν στο χώρο δυσάρεστες οσμές και σημαντική αύξηση εντόμων.

Αφυγραντήρες 2018-2019
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Βασικές Λειτουργίες Αφυγραντήρων
Τεχνολογική υπεροχή
Wi-Fi Προεγκατεστημένο

Ιονιστής

Δημιουργείστε ιδανικές συνθήκες στο χώρο σας ενεργοποιώντας τον αφυγραντήρα από το κινητό ή το tablet σας!

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 (κατιόντων). Τα αρνητικά ιόντα (ανιόντα) εξουδετερώνουν αυτές
τις εστίες μόλυνσης και διατηρούν τον αέρα καθαρό, απαλλαγμένο από άσχημες οσμές, δίνοντας αίσθηση ευεξίας.

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή
Μετά από διακοπή ρεύματος, συνήθως η επαναφορά του
γίνεται με υψηλή τάση. Αυτό 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 χωρίς συμπιεστή, Τεχνολογίας Ζεόλιθου
Αφύγρανση με φυσικό τρόπο χωρίς τη χρήση συμπιεστή
για εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλές αποδόσεις και χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες & υψηλά επίπεδα υγρασίας
Ιδανικό κατά την περίοδο του χειμώνα για συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών και αυξημένων ποσοστών υγρασίας.

Έξυπνο Ηλεκτρονικό αυτόματο
σύστημα ελέγχου υγρασίας
Αυτόματη αναγνώριση του ποσοστού υγρασίας από τη
συσκευή και προσαρμογή λειτουργίας βάσει των πραγματικών αναγκών του χώρου.

Φίλτρο Ιονιστή
Καθαρή ατμόσφαιρα στο χώρο σας. Αντιβακτηριδιακή δράση, κατά της ρύπανσης και των δυσάρεστων οσμών, δημιουργεί μια αίσθηση ευεξίας.

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

Αντιβακτηριακό Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας Nano-Silver
Καταπολεμά πολύ αποτελεσματικά τα αλλεργιογόνα σωματίδια και ταυτόχρονα συγκρατεί τα σωματίδια σκόνης
ώστε να φιλτράρεται ο αέρας και να βγαίνει καθαρός στον
χώρο.

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα κατά των
δυσάρεστων οσμών

Ρυθμίστε ηλεκτρονικά τις λειτουργίες που επιθυμείτε.

Καταπολεμά το μεγαλύτερο μέρος των πτητικών οργανικών ενώσεων, όπως φορμαλδεΰδη, μεθυλοβενζόλιον, οι
οποίες επιβαρύνουν την υγεία μας και εξουδετερώνει τις
δυσάρεστες οσμές.

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού
υγρασίας

Φίλτρο 2 σε 1 HEPA / Active Carbon

Ηλεκτρονικός Πίνακας Λειτουργιών

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

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

Ηχητική και οπτική ειδοποίηση για
άδειασμα του δοχείου νερού
Η συσκευή σας ειδοποιεί τόσο με ηχητικό όσο και με οπτικό
σήμα, όταν το δοχείο νερού γεμίσει.

Σύστημα ελέγχου κατά της υπερχείλισης νερού
Η συσκευή σταματά αυτόματα τη λειτουργία της για την
προστασία του χώρου σας, όταν το δοχείο νερού γεμίσει.
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Λειτουργίες καθαρισμού

Το φίλτρο HEPA, φιλτράρει πολύ αποτελεσματικά τον αέρα,
διατηρώντας το μεγάλο πλεονέκτημα να συγκρατεί διάφορα
αλλεργιογόνα σωματίδια, δίχως να επανέρχονται στην ατμόσφαιρα. To φίλτρο Active Carbon δρα κατά των δυσάρεστων οσμών που επικρατούν στο χώρο. Καταπολεμά επίσης
το μεγαλύτερο μέρος των πτητικών οργανικών ενώσεων,
όπως φορμαλδεΰδη, μεθυλοβενζόλιον, οι οποίες επιβαρύνουν τον οργανισμό μας.

Σύστημα Auto Clean
Ειδική επίστρωση στο εσωτερικό στοιχείο βοηθά στο πιο
γρήγορο στέγνωμά του και αποτρέπει την δημιουργία μούχλας και βακτηρίων στο εσωτερικό της συσκευής.

Βασικές Λειτουργίες Αφυγραντήρων
Λειτουργίες άνεσης
Εξάρτημα για το Στεγνώμα Παπουτσιών
Το στέγνωμα των παπουτσιών γίνεται πια πολύ εύκολα και
γρήγορα χρησιμοποιώντας το ειδικό εξάρτημα που παρέχεται με τη συσκευή.

Λειτουργία Laundry
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.

Μεγάλο δοχείο συλλογής νερού

Έξυπνη προειδοποίηση για τον καθαρισμό των φίλτρων

Η συσκευή διαθέτει μεγάλο δοχείο συλλογής νερού, που
σας χαρίζει μεγαλύτερο διάστημα απρόσκοπτης και αυτόνομης λειτουργίας.

Η συσκευή προειδοποιεί για την ανάγκη αλλαγής του φίλτρου μέσω οπτικής ειδοποίησης της ένδειξης "Clean Filter",
στον ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που διαθέτει.

Ευρεία γωνία περσίδας 180°

Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών

Η γωνία της περσίδας που φτάνει τις 180° κάνει το στέγνωμα των τοίχων, του πατώματος και των ρούχων πιο εύκολο
και γρήγορο από ποτέ.

Αυτόματη αναγνώριση βλάβης της συσκευής με ηλεκτρονικές ενδείξεις ειδοποίησης.

Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης στην
αποχέτευση

Ροδάκια ή/και πρακτική χειρολαβή
μεταφοράς

Χρησιμοποιήστε τον ειδικό σωλήνα, ώστε να συνδεθεί η
συσκευή στην κεντρική αποχέτευση. Απαλλαχθείτε από
το συχνό χειροκίνητο άδειασμα του δοχείου συλλογής
νερού.

Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Επιλέξτε την ταχύτητα του αέρα βάσει των αναγκών σας.

Για εύκολη μετακίνηση της συσκευής, στον χώρο που επιθυμείτε.

Λειτουργία Swing
(Ρύθμιση Περσίδων)
Δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής θέσης ροής του
αέρα, μέσω του ηλεκτρονικού πίνακα ρυθμίσεων.

Λειτουργία AutoRestart
Αυτόματη επανεκκίνηση μετά από διακοπή ρεύματος.
.

Λειτουργία Lock
Κλειδώστε τις λειτουργίες του αφυγραντήρα για προστασία της συσκευής και αποφυγή άσκοπης χρήσης από μικρά
παιδιά ή κατοικίδια.

Λειτουργία Sleep
Εξοικονομήστε ενέργεια και μειώστε ακόμα περισσότερο
το επίπεδο θορύβου, μέσω της λειτουργίας Sleep.

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

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
Ρυθμίστε αυτόματα την έναρξη ή τον τερματισμό λειτουργίας της συσκευής βάσει προκαθορισμένης ώρας που σας
εξυπηρετεί, μέσω του χρονοδιακόπτη του αφυγραντήρα
σας και μειώστε την κατανάλωση ρεύματος.

Αφυγραντήρες 2018-2019
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SENSEI

με
Ιονιστή

Βασικά
πλεονεκτήματα

Ιονιστής

Φίλτρο 2 σε 1:
ΗΕΡΑ / Active Carbon

με

Wi-Fi

Πλενόμενο
Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας
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Μεγάλο δοχείο συλλογής νερού

Λειτουργία LOCK

Wi-Fi Προεγκατεστημένο

Λειτουργία SLEEP

Εξάρτημα για το Στεγνώμα
Παπουτσιών

Ηχητική και οπτική ειδοποίηση
για άδειασμα του δοχείου νερού

Λειτουργία Απόψυξης

Λειτουργία Swing (Ρύθμιση Περσίδων)

Χρησιμοποιείστε την τεχνολογία και
δημιουργήστε στον χώρο σας ιδανικές
συνθήκες ευεξίας από απόσταση,
ενεργοποιώντας τη συσκευή σας μέσω του
κινητού ή του tablet σας. Εκμεταλλευτείτε το
ειδικό εξάρτημα στεγνώματος παπουτσιών που
σας παρέχεται με τη συσκευή και προστατέψτε τα
πόδια και τα υποδήματά σας από την υγρασία.

TDE-25TNF18

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
TDE-25TNF18
Τάση / Συχνότητα Ρεύματος

V/~Hz

Τύπος Προγραμματιστή

220-240V/50Hz
Ηλεκτρονικός Αφής

Τύπος Συμπιεστή

Περιστροφικός

Ψυκτικό Υγρό
Ονομαστική Ισχύς Υψηλή / Χαμηλή

R134a
Watt

390 / 285

Α

1.9 / 1.4

Ρεύμα Λειτουργίας Υψηλή / Χαμηλή
Δυνατότητα Αφύγρανσης (30°C RH80%)

lt / 24h

25

lt

4.0

m3/h

165

dB(A)

46/44/40

Χωρητικότητα δοχείου νερού
Διπλό σύστημα συλλογής νερού
Απευθείας συγκέντρωση στο δοχείο συλλογής νερού
της συσκευής
Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης αποχέτευσης μέσω
ειδικού σωλήνα
Ροή Αέρα
Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Επίπεδο θορύβου Υψηλή / Χαμηλή ταχύτητα
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Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας

5-32°C

Μήκος σωλήνα αποχέτευσης
Διαστάσεις Συσκευής

m

1

ΠxΥxΒ mm

395x596x252

kg

15

Καθαρό Βάρος

Πρόσθετες Λειτουργίες
Τεχνολογική υπεροχή

Λειτουργίες καθαρισμού

Λειτουργίες άνεσης

Wi-Fi Προεγκατεστημένο

Ιονιστής

Εξάρτημα για το Στεγνώμα Παπουτσιών

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή

Πλενόμενο Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας

Μεγάλο δοχείο συλλογής νερού

Ηλεκτρονικός Πίνακας Λειτουργιών
Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού υγρασίας
Λειτουργία Απόψυξης
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση για
άδειασμα του δοχείου νερού
Σύστημα ελέγχου κατά της
υπερχείλισης νερού

Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης
στην αποχέτευση

Φίλτρο 2 σε 1 HEPA / Active Carbon
Σύστημα Auto Clean

3

3 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Λειτουργία AutoRestart
Λειτουργία Lock
Λειτουργία Sleep
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
Λειτουργία Laundry
Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
Ροδάκια και πρακτική χειρολαβή
μεταφοράς
Λειτουργία Swing (Ρύθμιση Περσίδων)

Αφυγραντήρες 2018-2019

11

ORORA

με
Ιονιστή

Βασικά
πλεονεκτήματα

Φίλτρο 2 σε 1:
ΗΕΡΑ / Active Carbon

Ιονιστής

Πλενόμενο
Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού
υγρασίας

Μεγάλο δοχείο συλλογής νερού

Λειτουργία Απόψυξης

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή

Ηχητική και οπτική ειδοποίηση
για άδειασμα του δοχείου νερού

12

3

3 Ταχύτητες Ανεμιστήρα

Έξυπνη προειδοποίηση για τον
καθαρισμό των φίλτρων

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.

TDE-25/35/60DTI

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Τάση / Συχνότητα Ρεύματος

V/~Hz

TDE-25DTI

TDE-35DTI

TDE-60DTI

220-240V/50Hz

220-240V/50Hz

220-240V/50Hz

Τύπος Προγραμματιστή

Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονικός

Τύπος Συμπιεστή

Περιστροφικός

Περιστροφικός

Περιστροφικός

R134a

R410A

R410A

Watt

400 / 350

460 / 350

980 / 780

Ψυκτικό Υγρό
Ονομαστική Ισχύς Υψηλή / Χαμηλή
Ρεύμα Λειτουργίας Υψηλή / Χαμηλή
Δυνατότητα Αφύγρανσης (30°C RH80%)

Α

1.5/0.8

2.1 / 1.67

3.7/2.2

lt / 24h

25

35

60

lt

3.5

3.5

6.5

m3/h

190

190

320

3

3

3

dB(A)

49/47

49/47

53/51
5-32°C

Χωρητικότητα δοχείου νερού
Διπλό σύστημα συλλογής νερού
Απευθείας συγκέντρωση στο δοχείο συλλογής νερού
της συσκευής
Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης αποχέτευσης μέσω
ειδικού σωλήνα
Ροή Αέρα
Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Επίπεδο θορύβου Υψηλή / Χαμηλή ταχύτητα
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας

5-32°C

5-32°C

m

2

2

2

ΠxΥxΒ mm

370x505x270

370x505x270

382x640x305

kg

13

14

20

Μήκος σωλήνα αποχέτευσης
Διαστάσεις Συσκευής
Καθαρό Βάρος

Πρόσθετες Λειτουργίες
Τεχνολογική υπεροχή

Λειτουργίες καθαρισμού

Λειτουργίες άνεσης

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή

Ιονιστής

Μεγάλο δοχείο συλλογής νερού

Ηλεκτρονικός Πίνακας Λειτουργιών

Πλενόμενο Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας

Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης
στην αποχέτευση

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού υγρασίας
Λειτουργία Απόψυξης

Φίλτρο 2 σε 1 HEPA / Active Carbon
Σύστημα Auto Clean

3

3 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Λειτουργία AutoRestart

Ηχητική και οπτική ειδοποίηση για
άδειασμα του δοχείου νερού

Λειτουργία Lock

Σύστημα ελέγχου κατά της
υπερχείλισης νερού

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
Έξυπνη προειδοποίηση για τον
καθαρισμό των φίλτρων
Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
Ροδάκια και πρακτική χειρολαβή
μεταφοράς

Αφυγραντήρες 2018-2019
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ZEN 2

με
Ιονιστή

Βασικά
πλεονεκτήματα

Φίλτρο 2 σε 1:
ΗΕΡΑ / Active Carbon

Ιονιστής

Πλενόμενο
Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας

14

Ηλεκτρονικός Πίνακας Λειτουργιών

Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών

Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης στην
αποχέτευση

Ροδάκια και πρακτική χειρολαβή
μεταφοράς

Λειτουργία AutoRestart

Σύστημα ελέγχου
κατά της υπερχείλισης νερού

Λειτουργία Laundry

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή

Ρυθμίστε την αυτόματη έναρξη ή τον
τερματισμό λειτουργίας του αφυγραντήρα
σας, βάσει της προκαθορισμένης επιθυμητής
ώρας και εξοικονομήστε περισσότερη
ενέργεια. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος,
ξενοιάστε με την αυτόματη λειτουργία της
συσκευής και απολαύστε τα ιδανικά
επίπεδα υγρασίας στον χώρο.

TDE-16/20TND18

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Τάση / Συχνότητα Ρεύματος

V/~Hz

TDE-16TND18

TDE-20TND18

220-240V/50Hz

220-240V/50Hz

Τύπος Προγραμματιστή

Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονικός

Τύπος Συμπιεστή

Περιστροφικός

Περιστροφικός

Ψυκτικό Υγρό
Ονομαστική Ισχύς Υψηλή / Χαμηλή

R134a

R134a

Watt

180 / 140

250 / 210

Ρεύμα Λειτουργίας Υψηλή / Χαμηλή
Δυνατότητα Αφύγρανσης (30°C RH80%)

Α

0.7/ 0.6

1.2 / 1.0

lt / 24h

16

20

lt

2.5

2.5

m3/h

110

110

1

1

dB(A)

42/40

42/40

5-32°C

5-32°C

Χωρητικότητα δοχείου νερού
Διπλό σύστημα συλλογής νερού
Απευθείας συγκέντρωση στο δοχείο συλλογής νερού
της συσκευής
Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης αποχέτευσης μέσω
ειδικού σωλήνα
Ροή Αέρα
Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Επίπεδο θορύβου Υψηλή / Χαμηλή ταχύτητα
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης
Διαστάσεις Συσκευής

m

1

1

ΠxΥxΒ mm

305x490x192

305x490x192

kg

10.5

10.5

Καθαρό Βάρος

Πρόσθετες Λειτουργίες
Τεχνολογική υπεροχή

Λειτουργίες καθαρισμού

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή

Ιονιστής

Ηλεκτρονικός Πίνακας Λειτουργιών

Πλενόμενο Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού υγρασίας
Λειτουργία Απόψυξης

Λειτουργίες άνεσης
Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης
στην αποχέτευση
1

1 Ταχύτητα Ανεμιστήρα

Φίλτρο 2 σε 1 HEPA / Active Carbon

Λειτουργία AutoRestart

Σύστημα Auto Clean

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

Ηχητική και οπτική ειδοποίηση
για άδειασμα του δοχείου νερού

Λειτουργία Laundry

Σύστημα ελέγχου κατά της
υπερχείλισης νερού

Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
Ροδάκια και πρακτική χειρολαβή
μεταφοράς

Αφυγραντήρες 2018-2019
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ZEN

με
Ιονιστή

Βασικά
πλεονεκτήματα

Φίλτρο 2 σε 1:
ΗΕΡΑ / Active Carbon

Ιονιστής

Πλενόμενο
Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας

16

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού
υγρασίας

Ηχητική και οπτική ειδοποίηση
για άδειασμα του δοχείου νερού

Λειτουργία Απόψυξης

Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

Σύστημα ελέγχου
κατά της υπερχείλισης νερού

Λειτουργία Laundry

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή

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 αφυγραντήρασας, εξοικονομείτε περισσότερη
ενέργεια, με όφελος στο περιβάλλον και στον
οικονομικό προϋπολογισμό σας.

TDE-16/20DTI

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

TDE-16DTI
Τάση / Συχνότητα Ρεύματος

V/~Hz

Τύπος Προγραμματιστή
Τύπος Συμπιεστή

220-240V/50Hz

220-240V/50Hz

Ηλεκτρονικός Αφής

Ηλεκτρονικός Αφής

Περιστροφικός

Περιστροφικός

Ψυκτικό Υγρό
Ονομαστική Ισχύς Υψηλή / Χαμηλή

R134a

R134a

Watt

180 / 140

250 / 210

Ρεύμα Λειτουργίας Υψηλή / Χαμηλή
Δυνατότητα Αφύγρανσης (30°C RH80%)

TDE-20DTI

Α

0.7 / 0.6

1.2 / 1.0

lt / 24h

16

20

lt

2.5

2.5

m3/h

110

110

2

2

dB(A)

42 /40

42 / 40

5-32°C

5-32°C

Χωρητικότητα δοχείου νερού
Διπλό σύστημα συλλογής νερού
Απευθείας συγκέντρωση στο δοχείο συλλογής νερού
της συσκευής
Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης αποχέτευσης μέσω
ειδικού σωλήνα
Ροή Αέρα
Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Επίπεδο θορύβου Υψηλή / Χαμηλή ταχύτητα
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης
Διαστάσεις Συσκευής

m

1

1

ΠxΥxΒ mm

305x490x192

305x490x192

kg

10

10.5

Καθαρό Βάρος

Πρόσθετες Λειτουργίες
Τεχνολογική υπεροχή

Λειτουργίες καθαρισμού

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή

Ιονιστής

Ηλεκτρονικός Πίνακας Λειτουργιών

Πλενόμενο Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού υγρασίας
Λειτουργία Απόψυξης

Λειτουργίες άνεσης
Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης
στην αποχέτευση
2

2 Ταχύτητες Ανεμιστήρα

Φίλτρο 2 σε 1 HEPA / Active Carbon

Λειτουργία AutoRestart

Σύστημα Auto Clean

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

Ηχητική και οπτική ειδοποίηση
για άδειασμα του δοχείου νερού

Λειτουργία Laundry

Σύστημα ελέγχου κατά της
υπερχείλισης νερού

Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
Ροδάκια και πρακτική χειρολαβή
μεταφοράς

Αφυγραντήρες 2018-2019
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KIBO

με
Ιονιστή

Βασικά
πλεονεκτήματα

Φίλτρο 2 σε 1:
ΗΕΡΑ / Active Carbon

Ιονιστής

TDE-10TNV18 (10L)

18

Πλενόμενο
Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας

Φίλτρο
Ιονιστή

TDE-12TNV18 (12L)

Ηλεκτρονικός Πίνακας Λειτουργιών

Λειτουργία Laundry

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού
υγρασίας

Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών

Λειτουργία AutoRestart

Σύστημα ελέγχου
κατά της υπερχείλισης νερού

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή

Με φίλτρα αντιβακτηριακής δράσης
κατά της ρύπανσης και των δυσάρεστων
οσμών, θα νιώσετε μία αίσθηση ευεξίας
να κυριαρχεί στον προσωπικό
ή επαγγελματικό σας χώρο.

TDE-10/12TNV18

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

Τάση / Συχνότητα Ρεύματος

V/~Hz

Τύπος Προγραμματιστή
Τύπος Συμπιεστή

TDE-10TNV18

TDE-12TNV18

220-240V/50Hz

220-240V/50Hz

Ηλεκτρονικός

Ηλεκτρονικός

Παλινδρομικός

Παλινδρομικός

Ψυκτικό Υγρό
Ονομαστική Ισχύς Υψηλή / Χαμηλή

R134a

R290

Watt

240 / 190

290 / 216
1.5 / 1.3

Ρεύμα Λειτουργίας Υψηλή / Χαμηλή
Δυνατότητα Αφύγρανσης (30°C RH80%)

Α

1.3 / 1.2

lt / 24h

10

12

lt

2.2

2.2

m3/h

120

120

1

1

Χωρητικότητα δοχείου νερού
Διπλό σύστημα συλλογής νερού
Απευθείας συγκέντρωση στο δοχείο συλλογής νερού
της συσκευής
Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης αποχέτευσης μέσω
ειδικού σωλήνα
Ροή Αέρα
Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Επίπεδο θορύβου Υψηλή / Χαμηλή ταχύτητα

dB(A)

Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης
Διαστάσεις Συσκευής

39/37

39/37

5-32°C

5-32°C

m

1

1

ΠxΥxΒ mm

260x390x250

260x390x250

kg

10

10

Καθαρό Βάρος

Πρόσθετες Λειτουργίες

TDE-12TNV18

TDE-10TNV18

Τεχνολογική υπεροχή

Λειτουργίες καθαρισμού

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή

Ιονιστής

Ηλεκτρονικός Πίνακας Λειτουργιών

Πλενόμενο Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού υγρασίας
Λειτουργία Απόψυξης
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση
για άδειασμα του δοχείου νερού

Λειτουργίες άνεσης
Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης
στην αποχέτευση
1

Λειτουργία AutoRestart

Σύστημα Auto Clean

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
Λειτουργία Laundry
Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών

Σύστημα ελέγχου κατά της
υπερχείλισης νερού

Πρακτική χειρολαβή μεταφοράς

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή

Φίλτρο Ιονιστή

Ηλεκτρονικός Πίνακας Λειτουργιών

Πλενόμενο Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού υγρασίας
Λειτουργία Απόψυξης
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση
για άδειασμα του δοχείου νερού
Σύστημα ελέγχου κατά της
υπερχείλισης νερού

1 Ταχύτητα Ανεμιστήρα

Φίλτρο 2 σε 1 HEPA / Active Carbon

Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης
στην αποχέτευση
1

1 Ταχύτητα Ανεμιστήρα

Φίλτρο 2 σε 1 HEPA / Active Carbon

Λειτουργία AutoRestart

Σύστημα Auto Clean

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
Λειτουργία Laundry
Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
Πρακτική χειρολαβή μεταφοράς

Αφυγραντήρες 2018-2019
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KENTO

με
Ιονιστή

Βασικά
πλεονεκτήματα

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
κατά των δυσάρεστων οσμών

Ιονιστής

Πλενόμενο
Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας

20

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού
υγρασίας

Λειτουργία Laundry

Λειτουργία Απόψυξης

Ηχητική και οπτική ειδοποίηση
για άδειασμα του δοχείου νερού

Λειτουργία Lock

Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών

Λειτουργία SLEEP

Σύστημα ελέγχου
κατά της υπερχείλισης νερού

Χαρείτε την ιδανική ατμόσφαιρα, 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!

TDE-10/12DTJI

Τεχνικά
χαρακτηριστικά

TDE-10DTJI
Τάση / Συχνότητα Ρεύματος

V/~Hz

Τύπος Προγραμματιστή

220-240V/50Hz

220-240V/50Hz

Ηλεκτρονικός Αφής

Ηλεκτρονικός Αφής

Παλινδρομικός

Παλινδρομικός

Τύπος Συμπιεστή
Ψυκτικό Υγρό
Ονομαστική Ισχύς Υψηλή / Χαμηλή

R134a

R134a

Watt

309 / 206

312 / 208

Ρεύμα Λειτουργίας Υψηλή / Χαμηλή
Δυνατότητα Αφύγρανσης (30°C RH80%)

TDE-12DTJI

Α

1.35 / 0.9

1.35 / 0.9

lt / 24h

10

12

lt

2

2

m3/h

105

105

2

2

dB(A)

42 / 38

43 / 39

5-32°C

5-32°C

Χωρητικότητα δοχείου νερού
Διπλό σύστημα συλλογής νερού
Απευθείας συγκέντρωση στο δοχείο συλλογής νερού
της συσκευής
Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης αποχέτευσης μέσω
ειδικού σωλήνα
Ροή Αέρα
Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Επίπεδο θορύβου Υψηλή / Χαμηλή ταχύτητα
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας
Μήκος σωλήνα αποχέτευσης
Διαστάσεις Συσκευής

m

1,5

1,5

ΠxΥxΒ mm

313x500x211

313x500x211

kg

9.9

9.9

Καθαρό Βάρος

Πρόσθετες Λειτουργίες
Τεχνολογική υπεροχή

Λειτουργίες καθαρισμού

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή

Ιονιστής

Ηλεκτρονικός Πίνακας Λειτουργιών

Πλενόμενο Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού υγρασίας

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
κατά των δυσάρεστων οσμών

Λειτουργία Απόψυξης
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση
για άδειασμα του δοχείου νερού
Σύστημα ελέγχου κατά της
υπερχείλισης νερού

Σύστημα Auto Clean

Λειτουργίες άνεσης
Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης
στην αποχέτευση
2

2 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Λειτουργία AutoRestart
Λειτουργία Lock
Λειτουργία Sleep
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
Λειτουργία Laundry
Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
Ροδάκια και πρακτική χειρολαβή
μεταφοράς

Αφυγραντήρες 2018-2019
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ORA

με
Ιονιστή

Βασικά
πλεονεκτήματα

Αντιβακτηριακό
Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας
Nano-Silver

Ιονιστής

τεχνολογίας
ζεόλιθου

22

Κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες
& υψηλά επίπεδα υγρασίας

Λειτουργία χωρίς συμπιεστή,
Τεχνολογίας Ζεόλιθου

Μεγάλο δοχείο συλλογής νερού

Λειτουργία AutoRestart

Έξυπνο Ηλεκτρονικό αυτόματο
σύστημα ελέγχου υγρασίας

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
Off Timer 2-4-8h

Ευρεία γωνία περσίδας 180°

Λειτουργία Swing (Ρύθμιση Περσίδων)

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 και κατά τη χειμερινή περίοδο
ακόμα και στους πιο απαιτητικούς χώρους.

TD-IZB80

Τεχνικά
χαρακτηριστικά
TD-IZB80
Τάση / Συχνότητα Ρεύματος

V/~Hz

220-240V/50Hz

Τύπος Προγραμματιστή

Ηλεκτρονικός

Τύπος Συμπιεστή

DESSICANT

Ψυκτικό Υγρό
Ονομαστική Ισχύς Υψηλή / Χαμηλή

Watt

620 / 350

Ρεύμα Λειτουργίας Υψηλή / Χαμηλή
Δυνατότητα Αφύγρανσης (20°C RH60%)

Α

2.7 / 1.6

lt / 24h

8

lt

4

m3/h

90

dB(A)

50 / 34

Χωρητικότητα δοχείου νερού
Διπλό σύστημα συλλογής νερού
Απευθείας συγκέντρωση στο δοχείο συλλογής νερού
της συσκευής
Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης αποχέτευσης μέσω
ειδικού σωλήνα
Ροή Αέρα
Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Επίπεδο θορύβου Υψηλή / Χαμηλή ταχύτητα

2

Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας

1- 40°C

Μήκος σωλήνα αποχέτευσης
Διαστάσεις Συσκευής

m

-

ΠxΥxΒ mm

350x506x240

kg

7. 2

Καθαρό Βάρος

Πρόσθετες Λειτουργίες
Τεχνολογική υπεροχή

Λειτουργίες καθαρισμού

Λειτουργίες άνεσης

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή

Ιονιστής

Μεγάλο δοχείο συλλογής νερού

Λειτουργία χωρίς συμπιεστή,
Τεχνολογίας Ζεόλιθου

Αντιβακτηριακό Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας Nano-Silver

Ευρεία γωνία περσίδας 180°

Κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες
& υψηλά επίπεδα υγρασίας

Σύστημα Auto Clean

Έξυπνο Ηλεκτρονικό αυτόματο
σύστημα ελέγχου υγρασίας
Ηλεκτρονικός Πίνακας Λειτουργιών
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση
για άδειασμα του δοχείου νερού
Σύστημα ελέγχου κατά της
υπερχείλισης νερού

Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης
στην αποχέτευση
2

2 Ταχύτητες Ανεμιστήρα
Λειτουργία AutoRestart
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Off Timer
2-4-8h
Λειτουργία Laundry
Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
Ροδάκια και πρακτική χειρολαβή
μεταφοράς
Λειτουργία Swing (Ρύθμιση Περσίδων)

Αφυγραντήρες 2018-2019
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Πίνακας Βασικών
Λειτουργιών
Τεχνολογική υπεροχή
Λειτουργίες καθαρισμού
Λειτουργίες άνεσης

ORORA

SENSEI

TDE-60DTI

TDE-35DTI

TDE-25DTI

TDE-20TND18

TDE-16TND18

-

-

-

-

-

Λειτουργία χωρίς συμπιεστή,
Τεχνολογίας Ζεόλιθου

-

-

-

-

-

-

Κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες &
υψηλά επίπεδα υγρασίας

-

-

-

-

-

-

Έξυπνο Ηλεκτρονικό αυτόματο
σύστημα ελέγχου υγρασίας

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Αντιβακτηριακό Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας Nano-Silver

-

-

-

-

-

-

Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
κατά των δυσάρεστων οσμών

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wi-Fi Προεγκατεστημένο

TDE-25TNF18

ZEN 2

Σύστημα Προστασίας του Συμπιεστή

Ηλεκτρονικός Πίνακας Λειτουργιών
Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού
υγρασίας
Λειτουργία Απόψυξης
Ηχητική και οπτική ειδοποίηση
για άδειασμα του δοχείου νερού
Σύστημα ελέγχου κατά της
υπερχείλισης νερού
Ιονιστής
Φίλτρο Ιονιστή
Πλενόμενο Προ Φίλτρο Σκόνης
Υψηλής Πυκνότητας

Φίλτρο 2 σε 1 HEPA / Active Carbon
Σύστημα Auto Clean
Εξάρτημα για το Στεγνώμα Παπουτσιών
Μεγάλο δοχείο συλλογής νερού

-

Ευρεία γωνία περσίδας 180°

-

-

-

Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης
στην αποχέτευση
3

Ταχύτητες Ανεμιστήρα

3

3

3

1

1

Λειτουργία AutoRestart

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Λειτουργία Lock
Λειτουργία Sleep

-

-

-

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη Off Timer
2-4-8h

-

-

-

-

-

-

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη
Λειτουργία Laundry
Έξυπνη προειδοποίηση
για τον καθαρισμό των φίλτρων
Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
Ροδάκια ή/και πρακτική
χειρολαβή μεταφοράς

/

Λειτουργία Swing (Ρύθμιση Περσίδων)
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-

-

-

ZEN

KIBO

KENTO

ORA

TDE-20DTI

TDE-16DTI

TDE-12TNV18

TDE-10TNV18

TDE-12DTJI

TDE-10DTJI

TD-IZB80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Υπηρεσίες
Τεχνικής
Υποστήριξης

H
θυγατρική του
Ομίλου Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε., ως ο Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος και Διανομέας των συσκευών TOYOTOMI
για την Ελλάδα, παρέχει ένα άρτια οργανωμένο και
εξειδικευμένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Ο καταναλωτής µπορεί να επικοινωνήσει καθηµερινά
(Δευτέρα-Παρασκευή) µεταξύ 09:00-17:00, προκειµένου να ζητήσει οποιαδήποτε τεχνική πληροφορία,
βοήθεια ή καθοδήγηση σχετικά µε τη συσκευή που
αγόρασε. Επιπλέον, µπορεί να κλείσει ραντεβού για
επισκευή, σε περίπτωση βλάβης της συσκευής.

Ημέρες & ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-17:00
Τ: 210 5386490 Ι F: 210 5313349 | E: srv@gedsa.gr

Υπηρεσίες
Συντήρησης

Εγγύηση
Λειτουργίας

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

Οι αφυγραντήρες Toyotomi παρέχουν
στον χρήστη 5 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 συσκευής.

Δίκτυο
Συνεργατών
Με ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα που απαρτίζεται μόνο από έμπειρους τεχνικούς,
η
εγγυάται υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης προς τον καταναλωτή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το δίκτυο συνεργατών ανά περιοχή,
καλέστε στη γραμμή επικοινωνίας του
Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης.
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Υψηλές

αποδόσεις
με χαμηλή

ενεργειακή
κατανάλωση
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