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Αφυγραντήρες Midea 

Λειτουργίες 

Ενεργοποιείστε τον αφυγραντήρα σας και ρυθμίστε 
τη λειτουργία του εύκολα μέσω της εφαρμογής 
Midea Air από τις smart συσκευές (κινητό και tablet).  

Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi 



Αφυγραντήρες Midea 

Λειτουργίες 

Όταν επιλέξετε τη λειτουργία γρήγορου στεγνώματος 
των ρούχων, ο αφυγραντήρας λειτουργεί συνεχόμενα 
και σε υψηλή ταχύτητα (Turbo Mode) για 2 ώρες. 
Στη συνέχεια, η συσκευή θα προχωρήσει σε έλεγχο 
του επιπέδου υγρασίας του χώρου και αν το ποσοστό 
είναι κάτω από 45%, θα δώσει εντολή στον 
ανεμιστήρα να λειτουργήσει για τις επόμενες 2 ώρες, 
ολοκληρώνοντας το στέγνωμα. 
 
Για καλύτερη απόδοση, ο αφυγραντήρας θα πρέπει να 
βρίσκεται σε μια απόσταση από τα ρούχα, όχι 
μεγαλύτερη των 50εκ. 

Στέγνωμα Ρούχων 



Αφυγραντήρες Midea 

Λειτουργίες 

Κατά τη λειτουργία της έξυπνης αφύγρανσης η 
συσκευή ελέγχει και ρυθμίζει αυτόματα την 
υγρασία, σε ένα εύρος άνεσης μεταξύ 45%-55%, 
ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου, 
εξασφαλίζοντας χαμηλότερη κατανάλωση και 
εξοικονόμηση ενέργειας.  
 
Όταν ο χρήστης έχει επιλέξει τη λειτουργία έξυπνης 
αφύγρανσης (SMD), η χειροκίνητη ρύθμιση είναι 
απενεργοποιημένη. 

Έξυπνη Αφύγρανση 



Αφυγραντήρες Midea 

Λειτουργίες 

Το Φίλτρο Bio HEPA διασφαλίζει την καθαρή 
ατμόσφαιρα στον χώρο σας, αφού συμβάλλει 
δραστικά στην απομάκρυνση των αιωρούμενων 
σωματιδίων και των  βακτηρίων, μειώνοντας την 
πιθανότητα εμφάνισης αλλεργιών και ασθενειών. 

Φίλτρο Bio HEPA 



Αφυγραντήρες Midea 

Λειτουργίες 

Η προστασία πτερυγίων Golden Fin είναι μια 
υδροφυλλική επικάλυψη που αποτρέπει την 
ανάπτυξη και διασπορά των βακτηριδίων από τις 
επιφάνειες του εξωτερικού στοιχείου, βελτιώνοντας 
τα χαρακτηριστικά διάδοσης της θερμότητας και 
μειώνοντας το χρόνο της απόψυξης.  
 
Η μοναδική αντιδιαβρωτική χρυσή προστασία της 
επιφάνειας των αλουμινένιων πτερυγίων τα καθιστά 
ανθεκτικά σε διαβρωτικούς παράγοντες. 

Προστασία Golden Fin 



Αφυγραντήρες Midea 

Λειτουργίες 

Αν η λειτουργία της συσκευής σταματήσει ξαφνικά 
λόγω διακοπής ρεύματος, ο αφυγραντήρας θα 
ξεκινήσει αυτόματα να επεναλειτουργεί με τις 
προηγούμενες ρυθμίσεις μόλις η παροχή του 
ρεύματος αποκατασταθεί. 

Αυτόματη Επανεκκίνηση 



Αφυγραντήρες Midea 

Λειτουργίες 

Όταν το δοχείο γεμίσει, ο διακόπτης της υπερχείλισης 
θα απενεργοποιήσει αμέσως τη συσκευή, για να μη 
ξεχειλίσει το νερό στο δοχείο. 

Προστασία Υπερχείλισης 



Αφυγραντήρες Midea 

Λειτουργίες 

Νέα σχεδίαση με βελτιωμένο ψυκτικό σύστημα και 
ανανεωμένη παροχή αέρος που εξασφαλίζει αρκετά 
χαμηλό θόρυβο (37dB) και άνεση. 

Σχεδιασμός Χαμηλού Θορύβου 



Αφυγραντήρες Midea 

Λειτουργίες 

Χρονοδιακόπτης On/Off 

Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμίσει την ενεργοποίηση 
και την απενεργοποίηση της συσκευής οποιαδήποτε 
στιγμή μέσα σε μια χρονική περίοδο 24 ωρών. 



Αφυγραντήρες Midea 

Λειτουργίες 

Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης & Αυτοπροστασίας 

Από τη στιγμή που λαμβάνει χώρα μη κανονική 
λειτουργία ή βλάβη σε εξαρτήματα, ο αφυγραντήρας 
κλείνει αυτόματα για να προστατεύσει το σύστημα 
λειτουργίας και στην οθόνη προβάλλεται η ένδειξη 
βλάβης (Ε), ώστε να φροντίσετε για τον άμεσο έλεγχο 
και την επισκευή. 



Αφυγραντήρες Midea 

Μοντέλα 

DE Series 
 
Κωδικός MDDE-10DEN7-QA3 
Αφύγρανση 10L/ημέρα 

DF Series 
 
Κωδικός MDDF-16DEN7-QA3_wifi 
Αφύγρανση 16L/ημέρα 
 
Κωδικός MDDF-20DEN7-QA3_wifi 
Αφύγρανση 20L/ημέρα 



Αφυγραντήρες Midea 

Πάνελ Χειρισμού 

DE Series 

ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση 

επιλογή 
λειτουργιών 

ένδειξη 
λειτουργίας 

συνεχής 
αφύγρανση 

αυτόματη 
απόψυξη 

ένδειξη 
γεμάτου 
δοχείου 



Αφυγραντήρες Midea 

Πάνελ Χειρισμού 

DF Series 

ενεργοποίηση/ 
απενεργοποίηση 

επιλογή 
λειτουργιών 

ένδειξη 
γεμάτου 
δοχείου ταχύτητα 

ανεμιστήρα 

χρονοδιακόπτης 

ένδειξη 
ασύρματης 
λειτουργίας 

WIRELESS TIMER FAN 

Full 

MODE ON/OFF 

ρύθμιση 
υγρασίας 
(μείωση) 

ρύθμιση 
υγρασίας 
(αύξηση) 

Dryer Cont.  SMD 

στέγνωμα 
ρούχων 

συνεχής 
λειτουργία 

έξυπνη 
αφύγρανση 



Αφυγραντήρες Midea 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

 Ψυκτικό Υγρό R290 R290 R290 

 Τροφοδοσία Ισχύος (Θ 27oC, ΣΥ 60%) W 200 270 280 

 Ρεύμα Λειτουργίας A 1,2 1,7 1,7 

 Αφύγρανση L/ημέρα 10 16 20 

 Χωρητικότητα Δοχείου L 2,0 3,0 3,0 

 Παροχή Αέρα (High/Medium/Low) m3/h 100 150/122/74 168/125/99 

 Επίπεδο Θορύβου (High/Medium/Low) dB(A) 42 46/43/37 46/43/37 

 Θερμοκρασία Λειτουργίας οC 5-32 5-32 5-32 

 Επίπεδα Λειτουργίας 1 3 3 



Αφυγραντήρες Midea 

Δυνατότητες 

 Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων -       

 Έλεγχος Wi-Fi (USB kit) - προεγκατεστημένο προεγκατεστημένο 

 Φίλτρα Απλό Bio HEPA+Τριπλό φίλτρο Bio HEPA+Τριπλό φίλτρο 

 Αυτοδιάγνωση & Αυτοπροστασία -        

 Έξυπνη Αφύγρανση -       

 Ένδειξη γεμάτου δοχείου & Προστασία Υπερχείλισης           

 Αυτόματη Απόψυξη          

 Αυτόματη Επανεκκίνηση          

 Χρονοδιακόπτης -       

 Προστασία Golden Fin          



Αφυγραντήρες Midea 

Φίλτρα 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
Φέτος για κάθε μοντέλο της σειράς DF (MDDF-16DEN7-QA3_wifi & MDDF-20DEN7-QA3_wifi) θα παρέχεται 
ΔΩΡΕΑΝ το Τριπλό Σύστημα Φίλτρων, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 
 
Αυτό το επιπλέον φίλτρο αποτελείται από τρία (3) διαφορετικά φίλτρα, Βιταμίνης C (Vitamin C), Ψυχρού 
Καταλύτη (Cold Catalyst) & Καταλύτη Πλατίνας (Nano Pt), τα οποία βελτιώνουν τον καθαρισμό του αέρα 
στο χώρο και προστατεύουν από βλαβερά σωματίδια, όπως αιωρήματα σκόνης, μύκητες, βακτήρια, γύρη 
λουλουδιών, καυσαέρια οχημάτων και καπνό. 
 
Κωδικός Τριπλού Φίλτρου: PAAC 0007904  
Προτεινόμενη Τιμή Λιανικής: 19,90€ 

Τριπλό Σύστημα Φίλτρων  

 Φίλτρα Απλό Bio HEPA+Τριπλό φίλτρο Bio HEPA+Τριπλό φίλτρο 



Αφυγραντήρες Midea 

Επιπλέον Χαρακτηριστικά 

 Οθόνη Έλεγχου Απλή LED LED 

 Ροδάκια Εύκολης Μεταφοράς          

 Βοηθητική Λαβή Μεταφοράς           



Αφυγραντήρες Midea 

Χρήσιμες Πληροφορίες 

 Διαστάσεις (Π x Β x Y) mm 300x237x413 350x245x510 350x245x510 

 Βάρος kg 11,0 15 15,1 

 EAN Code 5207060709927 5207060709934 5207060709941 



Αφυγραντήρες Midea 

Εγγύηση 


