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Aetheria 10lt/d, 12lt/d

 ▶ Μικρών διαστάσεων, αθόρυβος και πρακτικός.

 ▶ Με ιονιστή για καθαρισμό του αέρα.

 ▶ Με ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση ποσοστού 
υγρασίας.

 ▶ Με οθόνη LCD και πλήκτρα αφής.

 ▶ Με δύο ταχύτητες ανεμιστήρα.

 ▶ Με πολλαπλές λειτουργίες όπως 
ιονιστή, στεγνώματος ρούχων, ύπνου, 
κλειδώματος ασφαλείας (για τα παιδιά) και 
χρονοπρογραμματισμού.

 ▶ Με δοχείο νερού 2,2 λίτρων εξοπλισμένο 
με σύστημα διακοπής λειτουργίας κατά την 
πλήρωση και φωτεινή ένδειξη πλήρωσης.

 ▶ Με πλενόμενα φίλτρα σκόνης. 

 ▶ Με λειτουργία απόψυξης. 

 ▶ Με λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης. 

 ▶ Με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας. 

 ▶ Με πρακτική λαβή και ροδάκια για εύκολη 
μεταφορά. 
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Αφυγραντήρες fluo με Ιονιστή 
Δημιουργήστε την ιδανική ατμόσφαιρα στο χώρο σας, χρησιμοποιώντας την λειτουργία αφύγρανσης ή ιονισμού. 
Ο αφυγραντήρας απομακρύνει την υγρασία και μαζί όλες τις δυσάρεστες επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει 
και ο ιονιστής με τα ειδικά φίλτρα που διαθέτει, απομονώνει τη σκόνη, τα βακτηρίδια και τις δυσάρεστες οσμές. 

Χαρίστε σε εσάς και την οικογένεια σας, ένα υγιεινό και καθαρό περιβάλλον απαλλαγμένο από υγρασία.

Στεγνώστε τα ρούχα μέσα στο σπίτι 
Η ατμόσφαιρα κατά τους χειμερινούς μήνες περιέχει υψηλό ποσοστό υγρασίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 
τα ρούχα να στεγνώνουν πολύ δύσκολα και έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα. Με την ειδική λειτουργία 
στεγνώματος ρούχων που διαθέτουν οι σειρές αφυγραντήρων fluo, μπορείτε να στεγνώσετε τα ρούχα σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα.

5ΕΓΓΥΗΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ
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Aeolia 16lt/d, 20lt/d

 ▶ Με ενσωματομένο WiFi, για να μπορείτε να 
διαχειρίζεστε τον αφυγραντήρα με το fluo 
smartphone ή tablet σας* από οποιοδήποτε 
σημείο και αν βρίσκεστε, αρκεί να διαθέτετε 
σύνδεση στο διαδίκτυο.

 ▶ Με ιονιστή για καθαρισμό του αέρα.

 ▶ Μικρών διαστάσεων, αθόρυβος και πρακτικός.

 ▶ Με ηλεκτρονική ένδειξη και ρύθμιση ποσοστού 
υγρασίας.

 ▶ Με οθόνη LCD και πλήκτρα αφής. 

 ▶ Με δύο ταχύτητες ανεμιστήρα.

 ▶ Με πολλαπλές λειτουργίες όπως στεγνώματος 
ρούχων, ύπνου, κλειδώματος ασφαλείας (για τα 
παιδιά) και χρονοπρογραμματισμού.

 ▶ Με δοχείο νερού 5,5 λίτρων εξοπλισμένο 
με σύστημα διακοπής λειτουργίας κατά την 
πλήρωση και φωτεινή ένδειξη πλήρωσης.

 ▶ Με πλενόμενα φίλτρα σκόνης. 

 ▶ Με λειτουργία απόψυξης. 

 ▶ Με λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης. 

 ▶ Με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας. 

 ▶ Με πρακτική λαβή και ροδάκια για εύκολη 
μεταφορά.
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* Η λειτουργία WiFi υποστηρίζεται από οποιαδήποτε Android συσκευή.
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5ΕΓΓΥΗΣΗ
ΧΡΟΝΙΑ

Ευελιξία ελέγχου της υγρασίας μέσω Wi-Fi 
Ρυθμίστε την ατμόσφαιρα του χώρου σας απ΄ όπου και αν βρίσκεστε μέσω του smartphone ή του tablet σας, 
με τη μοναδική λειτουργία Wi-Fi της fluo και δημιουργήστε ιδανικό περιβάλλον στο χώρο σας εξοικονομώντας 
ενέργεια.

Cloud

Δώστε νέα πνοή στο σπίτι σας με το νέο αφυγραντήρα fluo. 
Με τη σειρά αφυγραντήρων fluo Aeolia, μπορείτε να απαλλαγείτε από τη μούχλα και την ενοχλητική υγρασία, να 
προστατεύσετε την υγείας σας, να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης, ακόμα και να στεγνώσετε τα ρούχα μέσα στο 
σπίτι.

O αφυγραντήρας Aeolia διαθέτει ιονιστή, ο οποίος με τα ειδικά φίλτρα του απομονώνει τη σκόνη, τα βακτηρίδια 
και τις δυσάρεστες οσμές.
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Aetheria 10lt/d, 12lt/d

Μοντέλο FD10-I36W FD12-I36W

Αφύγρανση  (30οC / 80% σχετική υγρασία) lit/24h 10 12

Αφύγρανση  (27οC / 60% σχετική υγρασία) lit/24h 5 6

Καλύπτει επιφάνεια m2 35 40

Εύρος λειτουργίας οC 5ο - 35ο 5ο - 35ο

Χωρητικότητα κάδου lit 2,2 2,2

Ταχύτητες ανεμιστήρα 2 2

Παροχή αέρα (Υ / Χ) m3/h 120 / 80 120 / 80

Στάθμη θορύβου db(A) 46 46

Κατανάλωση W 220 220

Ρεύμα λειτουργίας A 1,35 1,35

Ψυκτικό υγρό R134a /50gr R134a /70gr

Διαστάσεις (ΠxΜxΥ) mm 225x270x480 225x270x480

Βάρος kg 10 10

Ηλεκτρονική ρύθμιση αφύγρανσης P P

Χειρισμος μέσω Wifi V V

Ιoνιστής καθαρισμού αέρα P P

Λειτουργία στεγνώματος Ρουχων P P

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας κατά την πλήρωση P P

Ενδεικτική λυχνία πλήρωσης δοχείου P P

Συνεχής λειτουργία P P

Δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση P P

Αυτόματη λειτουργία απόψυξης P P

Αποσπώμενο φίλτρο αέρα P P

Ροδάκια P P

Χειρολαβή μεταφοράς P P
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Μοντέλο FD16-IW17G FD20-IW17G

Αφύγρανση  (30οC / 80% σχετική υγρασία) lit/24h 16 20

Αφύγρανση  (27οC / 60% σχετική υγρασία) lit/24h 8 10

Καλύπτει επιφάνεια m2 45 55

Εύρος λειτουργίας οC 5ο - 32ο 5ο - 32ο

Χωρητικότητα κάδου lit 5,5 5,5

Ταχύτητες ανεμιστήρα 2 2

Παροχή αέρα (Υ / Χ) m3/h 195 / 110 195 / 110

Στάθμη θορύβου db(A) 48 48

Κατανάλωση W 280 365

Ρεύμα λειτουργίας A 1,39 2,1

Ψυκτικό υγρό R134a /90gr R134a /90gr

Διαστάσεις (ΠxΜxΥ) mm 340x210x550 340x210x550

Βάρος kg 13,5 13,5

Ηλεκτρονική ρύθμιση αφύγρανσης P P

Χειρισμος μέσω Wifi P P

Ιoνιστής καθαρισμού αέρα P P

Λειτουργία στεγνώματος Ρουχων P P

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας κατά την πλήρωση P P

Ενδεικτική λυχνία πλήρωσης δοχείου P P

Συνεχής λειτουργία P P

Δυνατότητα σύνδεσης με μόνιμη αποχέτευση P P

Αυτόματη λειτουργία απόψυξης P P

Αποσπώμενο φίλτρο αέρα P P

Ροδάκια P P

Χειρολαβή μεταφοράς P P

Aeolia 16lt/d, 20lt/d WiFi
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Ο παρών κατάλογος ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής του και καταργεί κάθε προηγούμενο. Ενώ υπάρχει πάντα η πιθανότητα λάθους ή ανακρίβειας, έχει γίνει προσπάθεια ελέγχου της ορθότητας των πληροφοριών που 
περιλαμβάνονται στο έντυπο Σύμφωνα με την αρχή συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών άνευ προειδοποίησης Ενδεχόμενες χρωματικές διαφορές 

οφείλονται στους περιορισμούς του τυπογραφείου

Αθήνα:
Λ. Μαραθώνος 110

Τ.Κ. 15344, Γέρακας
Τ: 210 6654861
F: 210 6654863

E: info-athens@nipponsa.gr

Θεσσαλονίκη:
Κτιριακό Συγκρότημα Ganas&Ganas

Οδός Περικλέους - Συνοικισμός Δροσιά 153
Τ.Θ. 60432, Τ.Κ. 57001 Θέρμη

Τ: 2310 477200, F: 2310 477202
E: info@nipponsa.gr

www.fluo.me
facebook.com/FluoGreece
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