
Αποστείρωση 
αέρα UV

Αποστείρωση 
αέρα UV

TD-IZB80
Δυνατότητα Αφύγρανσης (30°C RH80%) lt / Day 8

Μέγιστη Κατανάλωση / Κατανάλωση Watt 620 / 350

Χωρητικότητα δοχείου συλλογής νερού lt 4.0

Στάθμη Θορύβου dB(A) 50 / 34

Διαστάσεις Συσκευής (Π χ Υ χ Β mm) 350 x 506 x 240

Kαθαρό Βάρος  kg 7.2

TDE-16GA20 TDE-20GA20 TDE-24GA20

Δυνατότητα Αφύγρανσης (30°C RH80%) lt / Day 16 20 24

Μέγιστη Κατανάλωση / Κατανάλωση Watt 430 / 330 530 / 350 530 / 355

Χωρητικότητα δοχείου συλλογής νερού lt 1.8 3.0 3.0

Στάθμη Θορύβου dB(A) 44 / 41 39 / 37 44 / 42

Διαστάσεις Συσκευής (Π χ Υ χ Β mm) 352 x 405 x 206 352 x 490 x 240 352 x 490 x 240

Kαθαρό Βάρος  kg 13 16 16

ORA | TD-IZB80

TDE-10GGR20 TDE-12GGR20
Δυνατότητα Αφύγρανσης (30°C RH80%) lt / Day 10 12

Μέγιστη Κατανάλωση / Κατανάλωση Watt 250 / 210 250 / 210

Χωρητικότητα δοχείου συλλογής νερού lt 1.7 1.7

Στάθμη Θορύβου dB(A) 39 / 35 39 / 35

Διαστάσεις Συσκευής (Π χ Υ χ Β mm) 350 x 400 x 206 350 x 400 x 206

Kαθαρό Βάρος  kg 12 12

Πίνακας Βασικών Λειτουργιών SONZAI | TDE-16/20/24GA20

TDE-16GA20 TDE-20GA20 TDE-24GA20 TDE-10GGR20 TDE-12GGR20 TD-IZB80

Οικολογικό Ψυκτικό υγρό R290 -

Wi-Fi Προεγκατεστημένο - - -

Λειτουργία χωρίς συμπιεστή τεχνολογίας Ζεόλιθου - - - - -

Σύστημα προστασίας συμπιεστή

Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών

Κατάλληλο για χαμηλές θερμοκρασίες & υψηλά επίπεδα υγρασίας - - - - -

Έξυπνο ηλεκτρονικό αυτόματο σύστημα ελέγχου υγρασίας - - - - -

Ηλεκτρονικός Πίνακας Αφής Ελέγχου Λειτουργιών -

Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου Λειτουργιών - - - - -

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού υγρασίας -

Λειτουργία Απόψυξης -

Ηχητική και οπτική ειδοποίηση για το άδειασμα του κάδου

Σύστημα ελέγχου κατά της υπερχείλισης νερού

Ιονιστής - - - - -

Αποστείρωση Αέρα UV -

Αντιβακτηριακό Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας Silver Ion -

Αντιβακτηριακό Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας Nano Silver - - - - -

Φίλτρο Active Carbon -

Φίλτρο Triple Action (3 σε 1) -

Αντιδιαβρωτική προστασία Blue Fins -

Δυνατότητα μόνιμης σύνδεσης στην κεντρική αποχέτευση

Σωλήνας αποχέτευσης (παρέχεται) -

Ταχύτητες Ανεμιστήρα

Ευρεία γωνία περσίδας 180ο - - - - -

Λειτουργία Laundry για το στέγνωμα των ρούχων - - - - -

Λειτουργία AutoRestart

Λειτουργία Lock

Λειτουργία Swing (Κίνηση περσίδας) - - - - -

Χρονοδιακόπτης (Timer) - - - -

Χρονοδιακόπτης Timer Off 2-4-8h - - - - -

Έργονομική υποδοχή για την τακτοποίηση του φις του καλωδίου ρεύματος -

Ροδάκια και πρακτική χειρολαβή μεταφοράς

Μεγάλο δοχείο συλλογής νερού - - -

Αθόρυβη λειτουργία

Τεχνολογική υπεροχή
Λειτουργίες καθαρισμού
Λειτουργίες άνεσης

ORAMIZU+SONZAI

• Αερίζετε συχνά όλους τους χώρους 
του σπιτιού.

• Χρησιμοποιείτε σύστημα εξαερι-
σμού στους χώρους που συγκε-
ντρώνονται οι υδρατμοί (π.χ. μπά-
νιο, κουζίνα).

• Χρησιμοποιείτε πάντα τον απορ-
ροφητήρα στην κουζίνα κατά τη 
διάρκεια μαγειρέματος, λόγω ότι η 
θερμότητα από τον ατμό έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε υγρασία.

• Αποφύγετε ή περιορίστε τα φυτά 
εσωτερικού χώρου, διότι παράγουν 
πολλή υγρασία, η οποία μπορεί να 
δη μιουργεί με τη σειρά της μία απο-
πνικτική ατμόσφαιρα. 

• Βεβαιωθείτε πως υπάρχει σωστή 
μόνωση σε ταράτσες, υπόγεια & 
βεράντες, καθώς επίσης ότι σε αυτά 
τα σημεία δεν υπάρχουν λιμνάζο-
ντα νερά.

01
Αντιμετωπίστε απο-
τελεσματικά την 
υγρασία στο σπίτι

Ανακαλύψτε περισσότερα tips και απαντήσεις σε ερωτήματα: http://www.toyotomi.gr/el/Suchnes-erotiseis

Το απιονισμένο νερό που συγκρατείται 
στο δοχείο του αφυγραντήρα μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί:

Στο σπίτι:

• Σιδέρωμα των ρούχων
• Καθάρισμα τζαμιών

Στον κήπο/στη βεράντα:

• Πότισμα των φυτών (αποφεύγουμε 
το πότισμα φυτών και βοτάνων που 
προορίζονται για κατανάλωση)

Στο αυτοκίνητο:

• Καθάρισμα τζαμιών
• Γέμισμα δοχείου υαλοκαθαριστήρων

02
Καλύψτε περαιτέ-
ρω ανάγκες της κα-
θημερινότητάς σας

MIZU+ | TDE-10/12GGR20

Ενισχυμένο προ φίλτρο
υψηλής πυκνότητας Silver Ion

Φίλτρο Triple Action 
(3 σε 1)

Οικολογικό Ψυκτικό 
Υγρό R290 

Ηλεκτρονικός Πίνακας Αφής 
Ελέγχου Λειτουργιών

Φίλτρο Active 
Carbon

Αντιδιαβρωτική 
προστασία Blue Fins

Με έμφαση στην τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας. Νιώστε ευεξία και ιδα-
νικές συνθήκες περιβάλλοντος μέσω 
της Αποστείρωσης Αέρα UV και του 
πολλαπλού συστήματος καθαρισμού 
του αέρα μέσω Ενισχυμένων Φίλτρων. 

Απολαύστε Καθαρό Αέρα 
απαλλαγμένο από υγρασία 
μέσα από μία εξαιρετικά 

αθόρυβη συσκευή.

Δημιουργήστε τις ιδανικές 
συνθήκες στο χώρο σας ακόμα 
και κατά την χειμερινή περίοδο 

όπου οι θερμοκρασίες είναι 
πολύ χαμηλές.

Tips
Έξυπνη χρήση των αφυγραντήρων σας Μοντέλα

2020/ 
2021

ΠΟΛΛΑΠΛΟ 
ΣΎΣΤΗΜΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΎ 
ΤΟΎ ΑΈΡΑ

με
Wi-Fi

Ενισχυμένο προ φίλτρο
υψηλής πυκνότητας Silver Ion

Φίλτρο Triple Action 
(3 σε 1)

Οικολογικό Ψυκτικό 
Υγρό R290 

Ηλεκτρονικός Πίνακας Αφής 
Ελέγχου Λειτουργιών

Φίλτρο Active CarbonΑντιδιαβρωτική 
προστασία Blue Fins

Αφυγραντήρας 
ΝΈΑΣ ΓΈΝΙΑΣ

ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΖΈΟΛΙΘΟΎ

ΧΩΡΙΣ
ΣΎΜΠΙΈΣΤΗ

Ενισχυμένο προ φίλτρο υψηλής 
πυκνότητας Nano Silver

Ηλεκτρονικός Πίνακας Ελέγχου 
Λειτουργιών

Ευρεία γωνία περσίδας 180o Λειτουργία Laundry για
στέγνωμα ρούχων

Έξυπνο ηλεκτρονικό 
αυτόματο σύστημα ελέγχου υγρασίας

με Ιονιστή



• Η ιαπωνική απάντηση και στον αφυγραντήρα •

στεγνά!

2020 – 2021
Αφυγραντήρες
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Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης

H Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε., Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος 
και Διανομέας των συσκευών TOYOTOMI για την Ελλάδα, 
παρέ χει ένα άρτια οργανωμένο και εξειδικευμένο Κέντρο Τε-
χνικής Υποστήριξης.

Ημέρες & ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή: 09:00-17:00
Τ: 210 5386490 Ι F: 210 5313349 | E: srv@gedsa.gr
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Εγγύηση
Λειτουργίας

Οι αφυγραντήρες Toyotomi  
παρέχουν στον χρήστη 5 χρόνια  

εγγύηση καλής λειτουργίας.   
Για περισσότερες πληροφορίες, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με την 
Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.

ΈντομαΦρέσκος Αέρας Υγρασία Θέρμανση Δροσιά

Καλοκαίρι Φθινόπωρο

Άνοιξη Χειμώνας

Oφέλη

Σύμφωνα με τις κλιματικές συνθήκες  
που επικρατούν στην Ελλάδα,  

ο αφυγραντήρας είναι μία συσκευή απαραίτητη  
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

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 σχε-
τική 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%.

Χρηστικές συμβουλές
• Ο μέσος όρος διάρκειας ζωής των υγιεινών φίλτρων είναι 2 έτη.

• Ο καθαρισμός τους δεν πρέπει να γίνεται με νερό. Πρέπει να αφαιρούνται από τη συ-
σκευή και να τινάζονται σε εξωτερικό χώρο ή να χρησιμοποιείται ηλεκτρική σκούπα για 
τον καθαρισμό τους.   

• Ο καθαρισμός των φίλτρων προτείνεται να γίνεται κάθε 2 μήνες. Όσο πιο συχνά καθαρίζονται τα φίλτρα τόσο πιο αποτελεσματική γίνεται η δράση τους και ο 
αέρας στο χώρο παραμένει φρέσκος και υγιεινός.

Προστασία της υγείας από διάφορους μικρο-
οργανισμούς, μικρόβια και αλλεργίες που κυ-
κλοφορούν ελεύθερα στο περιβάλλον.

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

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 σπι-
τιού, διατηρώντας παράλληλα τα σωστά επίπε-
δα υγρασίας στο χώρο.

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

ΟΦΈΛΗ

Είναι επιστημονικώς αποδεδειγμένο πως το υπεριώδες φως UV έχει τη σωστή πο-
σότητα ενέργειας η οποία της επιτρέπει να σπάει την μοριακή δομή των μικρο-
οργανισμών. Οι μικροοργανισμοί όπως οι ιοί, τα μικρόβια, τα βακτήρια, οι 
μύκητες, περνούν από την υπεριώδη ακτινοβολία,  εξουδετερώνεται ο πυ-
ρήνας τους σε κυτταρικό και γενετικό επίπεδο και καταστρέφονται. Απο-
λαύστε καθαρό και πιο υγιές περιβάλλον και χαρίστε στον εαυτό σας 
και στην οικογένειά σας μία ατμόσφαιρα φρεσκάδας και ευεξίας.

Εύρος
ακτινοβολίας 
380-390nm

SONZAI | MIZU+

Αντιβακτηριδιακή δράση 
κατά της ρύπανσης, κατά των 

δυσάρεστων οσμών που 
προσφέρει μία αίσθηση ευεξίας 
και αναζωογονητικής ενέργειας

Ιονιστής

Συγκρατεί τα μικροσωματίδια 
σκόνης και τη γύρη προσφέροντας 

φρέσκο αέρα στο χώρο ενώ 
ταυτόχρονα προστατεύει από 

τα βακτήρια

Ένισχυμένο προ φίλτρο
υψηλής πυκνότητας Silver Ion

• Catechin κατά των μικροβίων

• Silver Ion κατά των βακτηρίων 
& των ιών

• Anion κατά των βακτηρίων, των 
μικροβίων & των δυσάρεστων 
οσμών

Φίλτρο Triple Action (3 σε 1) 

SONZAI

• Catechin κατά των μικροβίων

• Silver Ion κατά των βακτηρίων 
& των ιών

• Acaro Bacterium κατά των 
βακτηρίων & των ακάρεων

Φίλτρο Triple Action (3 σε 1) 

MIZU+

Ειδική επίστρωση στο στοιχείο 
της συσκευής διασφαλίζει 
επιπλέον αντι-διαβρωτική 

προστασία για μεγαλύτερη 
διάρκεια ζωής 

Αντιδιαβρωτική 
Προστασία Blue Fins 

Καταπολεμά βακτήρια και ιούς, 
κατακρατά τα μεγάλα σωματίδια 

σκόνης ώστε ο αέρας να φιλτράρεται 
και να βγαίνει φρέσκος και καθαρός 

στον χώρο

Αντιβακτηριακό Προφίλτρο Ύψηλής 
Πυκνότητας Nano Silver 

Αναπνεύστε ελεύθερα

Ένας αφυγραντήρας ΤΟΥΟΤΟΜΙ προσφέρει την ιδανική λύση στο σπίτι, στο γραφείο, στην επιχείρηση, 
με σημαντικά οφέλη:

Αναπνεύστε ελεύθερα

Αποστείρωση Αέρα 

μέσω UV

Λειτουργίες
Καθαρισμού

Συγκρατεί τα μικροσωματίδια 
σκόνης και τη γύρη προσφέροντας 

φρέσκο αέρα στο χώρο ενώ 
ταυτόχρονα προστατεύει 

από τα βακτήρια

Φίλτρο Active Carbon


