
Αφυγραντήρες Comfort
Εξελιγμένες τεχνολογίες που εξασφαλίζουν υγιεινή ατμόσφαιρα 

χωρίς υγρασία, σε κάθε χώρο.
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Ξεχάστε την υγρασία Αναπνεύστε ελεύθερα
στον πραγματικά καθαρό αέρα του σπιτιού σαςμε τις προηγμένες λειτουργίες του αφυγραντήρα Comfort

Με τον αφυγραντήρα & καθαριστή αέρα Comfort, η επιλογή είναι 
στο χέρι σας, γιατί με το πάτημα ενός κουμπιού μπορείτε να 

ενεργοποιήσετε και να απολαύσετε τα οφέλη ενός ανεξάρτητου 
καθαριστή αέρα στον χώρο σας! Κατακρατά αποτελεσματικά τα 

μικρόβια και χαρίζει την υγιεινή ατμόσφαιρα που επιθυμείτε, χάρη 
στο φίλτρο HEPA που διαθέτει.

Αυτόνομη 
Λειτουργία Καθαριστή Αέρα

Το Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA με δυνατότητα 
κατακράτησης του 99.97% των σωματιδίων μεγέθους έως 
0,3 μικρόμετρα, συμβάλλει στην απομάκρυνση σκόνης και 

μικροβίων, εξασφαλίζοντας άριστη ποιότητα αέρα στον 
χώρο σας. Απολαύστε καθαρή ατμόσφαιρα και μειώστε 

δραστικά τις πιθανότητες εμφάνισης αλλεργιών και 
ασθενειών.

Φίλτρο Αποστείρωσης
HEPA H13 99.97%

H προηγμένη Τεχνολογία Ultraviolet Τύπου 
C εκπέμπει υπεριώδες φως που «σπάει» τους 

μοριακούς δεσμούς των μικροοργανισμών, 
εξουδετερώνοντάς τους. Με αυτόν τον τρόπο, 
εξασφαλίζετε καθαρή ατμόσφαιρα, χωρίς ιούς 

και βακτήρια. Ο Ιονιστής απομακρύνει τα 
βλαβερά σωματίδια, προσφέροντας μία συνεχή 

αίσθηση φρεσκάδας. 

Τεχνολογία  
Ultraviolet Τύπου C  

& Ιονιστής

Δημιουργήστε άριστες συνθήκες στον χώρο σας με 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας χάρη στη λειτουργία 
Έξυπνης Αφύγρανσης. Ο αφυγραντήρας Comfort επιλέγει 
αυτόματα το επίπεδο υγρασίας ανάλογα με τη θερμοκρασία 
δωματίου, προσφέροντας πάντα ιδανικές συνθήκες 
άνεσης και οικονομίας, καθώς απομακρύνει την υγρασία, 
ενισχύοντας την απόδοση της θέρμανσης. 

Έξυπνη Αφύγρανση

Αξιοποιήστε τις έξυπνες λειτουργίες του Comfort
και απαλλαγείτε εύκολα και ξεκούραστα από την 
υγρασία. Επιλέξτε το ιδανικό επίπεδο υγρασίας 
και ο αφυγραντήρας θα προσαρμόσει αυτόματα 
τη λειτουργία του ανεμιστήρα, ρυθμίζοντας την 
ταχύτητα ανάλογα με τις ανάγκες αφύγρανσης. 
Συνδυάστε με την Έξυπνη Αφύγρανση και 
εξασφαλίστε βέλτιστη απόδοση χωρίς καθόλου κόπο, 
αφού ο αφυγραντήρας θα ρυθμίσει από μόνος του 
τη λειτουργία του για να διαμορφώσει τα επίπεδα 
υγρασίας στο χώρο σύμφωνα με τις δικές σας 
ανάγκες.

Αυτόματη Λειτουργία
Ανεμιστήρα

Τα ρούχα σας στεγνώνουν αποτελεσματικά με το 
πρόγραμμα  Dryer του αφυγραντήρα. Τοποθετήστε 
την απλώστρα με τα ρούχα σε ένα μικρό δωμάτιο 
(με κλειστή πόρτα) και ενεργοποιήστε το πρόγραμμα 
στεγνώματος ρούχων. Ο αέρας που εξέρχεται από 
τη συσκευή θα στεγνώσει τα ρούχα αποτελεσματικά, 
ενισχύοντας την αίσθηση φρεσκάδας και 
απομακρύνοντας κάθε ίχνος υγρασίας από τον χώρο.

Πρόγραμμα  
Στεγνώματος Ρούχων
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Αφύγρανσης
Κατανάλωση

Στάθμη 
Θορύβου

Παροχή Αέρα (Υ/Μ/Χ)
Δοχείο 
Νερού

Διαστάσεις 
(ΥxΠxΒ) 

CF-WUHI-16L 16 (Λίτρα/24 Ώρες) 279 (W) 39 [dB(A)] 159/139/119 (m3/h) 3.8 (Λίτρα) 572x355x255 (mm)

CF-WUHI-20L 20 (Λίτρα/24 Ώρες) 285 (W) 39 [dB(A)] 200/160/115 (m3/h) 3.8 (Λίτρα) 572x355x255 (mm)
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