
  

ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TOYOTOMI  - ΣΕΙΡΑ KENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Συμπιεστής και Μοτέρ ανεμιστήρα Υψηλών Αποδόσεων και μεγάλης διάρκειας ζωής  

 Εναλλάκτης (εσωτερικό στοιχείο)  Ti-Gold! Αντιβακτηριδιακή δράση μέσω της ειδικής 

επίστρωσης που αποτρέπει την δημιουργία μούχλας. 

 Αισθητήρας Υγρασίας μεγάλης ακρίβειας  

 Ηλεκτρονική Ρύθμιση επιθυμητού ποσοστού υγρασίας. Επιλέξτε το επίπεδο υγρασίας 

στον χώρο σας βάσει των δικών σας αναγκών σας μέσω του ψηφιακού πίνακα λειτουργιών 

 Εξαιρετικά Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας 

 Χαμηλό επίπεδο Θορύβου  

 Διπλό σύστημα συλλογής νερού: 

 Απευθείας συγκέντρωση στο δοχείο συλλογής νερού της συσκευής 

 Μόνιμη σύνδεση στην αποχέτευση μέσω ειδικού σωλήνα  

 Απενεργοποίηση της συσκευής όταν το δοχείου νερού γεμίσει. Προστατεύστε τον χώρο 

σας από τυχόν υπερχείλιση νερού.  

 Πολλαπλό σύστημα καθαρισμού: 

 Ιονιστής. Καθαρή ατμόσφαιρά στο χώρο σας. Αντιβακτηριδιακή δράση, κατά της ρύπανσης, 

κατά των δυσάρεστων οσμών, αίσθηση ευεξίας 

 Πλενόμενο Προ Φίλτρο Σκόνης Υψηλής πυκνότητας. Καλύτερη απόδοση, εύκολος 

καθαρισμός 

 Φίλτρο ACTIVE CARBON: Κατά των δυσάρεστων οσμών 

 Λειτουργία αυτόματης απόψυξης. Για περαιτέρω προστασία του συμπιεστή, η συσκευή 

ξεκινά αυτόματα λειτουργία απόψυξης όταν η θερμοκρασία χώρου είναι πολύ χαμηλή 

 Λειτουργία AutoRestart. Μόλις επανέλθει το ρεύμα, η συσκευή ξεκινά αυτόματα την 

λειτουργία της 

ΜΟΝΤΕΛΟ TDE-10DTJI 

EAN  BAR CODE  5205022013044 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΑ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ - 

Κωδ. Είδους Περιγραφή Είδους ΧΕΑ προ ΦΠΑ 

20.TDE-10DTJI ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ TOYOTOMI TDE-10DTJI 1,24 € 

Με Ιονιστή 



 Λειτουργία Lock. Κλειδώστε τις λειτουργίες του αφυγραντήρα  όταν εσείς το χρειάζεστε 

 Λειτουργία Sleep. Εξοικονόμηση ενέργειας και σχεδόν αθόρυβη λειτουργία 

 Χρονοδιακόπτης. Ρυθμίστε την αυτόματη έναρξη ή τερματισμό λειτουργίας της συσκευής 

βάσει προκαθορισμένης ώρας και εξοικονομήστε περισσότερη ενέργεια  

 Στέγνωμα Ρούχων. Κάντε ευκολότερο το στέγνωμα των ρούχων σας με την βοήθεια του 

αφυγραντήρα σας. Ο αέρας που εκπέμπει η συσκευή βοηθά στο πιο γρήγορο στέγνωμα 

των ρούχων σας 

 Ηχητική και οπτική ειδοποίηση για το άδειασμα του δοχείου νερού. Ο έξυπνος 

αφυγραντήρας σας σας ειδοποιεί τόσο με ηχητικό όσο και με οπτικό σήμα πως το δοχείου 

νερού έχει γεμίσει και πρέπει να το αδειάσετε 

 Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών 

 Ροδάκια και πρακτική χειρολαβή. Για εύκολη μεταφορά του αφυγραντήρα σας 

 Μείωση του κόστους θέρμανσης. Κατά την λειτουργία του αφυγραντήρα η θερμοκρασία 

του χώρου αυξάνει έως 3oC. Περισσότερη ζέστη τον χειμώνα, χαμηλότερη κατανάλωση 

ρεύματος, εξοικονόμηση χρημάτων! 

 Σωλήνας  αποστράγγισης για απ’ ευθείας σύνδεση  στην αποχέτευση. Όλοι οι 

αφυγραντήρες ΤΟΥΟΤΟΜΙ διαθέτουν ειδικό σωλήνα για σύνδεση της συσκευής απευθείας 

στην αποχέτευση. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται συνεχής αποστράγγιση του νερού από το 

δοχείο συλλογής νερού απευθείας στην αποχέτευση.  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Τάση / Συχνότητα Ρεύματος V/~Hz 220-240V/50Hz 

Τύπος Προγραμματιστή   Ηλεκτρονικός 

Τύπος Συμπιεστή   Παλινδρομικός 

Δυνατότητα ρύθμισης ποσοστού υγρασίας   √ 

Ονομαστική Ισχύς  Υψηλή/Χαμηλή Watt 309 / 206 

Δυνατότητα Αφύγρανσης (30℃ RH80%) lt / 24h 10 

Χωρητικότητα δοχείου νερού lt 2 

Ροή Αέρα m3/h 105 

Ταχύτητες Ανεμιστήρα   2 

Επίπεδο θορύβου Υψηλή/Χαμηλή ταχύτητα dB(A) 42/38 

Ψυκτικό Υγρό   R134a 

Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   5-35℃ 

Διαστάσεις Συσκευής  ΠxΥxΒ mm 313x500x211 

Καθαρό Βάρος kg 9.9 
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