TCL Corporation

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έσοδα από πωλήσεις
2019: 21 Δις Δολάρια
RMB 143,5 Δις

Αφυγραντήρες
Κατάλογος 2020-21
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Αξία εμπορικής ταυτότητας
2019: 13,5 Δις Δολάρια
RMB 92,3 Δις

220V/50HZ
οθόνη αφής
✓✓
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Δοχείο Νερού & Συνεχής Αποστράγγιση
2
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✓
✓
✓
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✓
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30λεπτά-24ώρες
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✓
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Μια ανερχόμενη δύναμη στην πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη
παγκόσμια οικονομία

Elite D-25 WiFi
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Ηλεκτρική Παροχή
V/~Hz
220-240V/50Hz
220-240V/50Hz
Οθόνη χειρισμού
οθόνη αφής
οθόνη αφής
Συνδεσιμότητα WiFi
✓✓
Ρυθμίσεις υγρασίας
40%-70%
35%-80%
Παροχή Ισχύος (RH 60%)
Watt
210
300
Δυνατότητα Αφύγρανσης (32°C, RH 80%)
lt / 24h
16,6
20,4
Χωρητικότητα Δοχείου Συλλογής Νερού
lt
2,5
4,2
Σύστημα Διπλής Αποστράγγισης
Δοχείο Νερού & Συνεχής Αποστράγγιση Δοχείο Νερού & Συνεχής Αποστράγγιση
Ταχύτητες Αέρα
2
1
Επίπεδο Στάθμης Θορύβου
dB(A)
42/39
40
Ψυκτικό Μέσο
R290
R290
Φίλτρο Σωματιδίων Υψηλής Πυκνότητας (Πλενόμενο)
✓
✓
Φίλτρο HEPA
✓
✓
Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
✓
✓
Ιονισμός- Silver Ion
Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
✓
✓
Λειτουργία Αυτοδιάγνωσης		
✓
✓
Δυνατότητα Απόψυξης		
✓
✓
Αυτόματη Επανεκκίνηση		
✓
✓
Λειτουργία Χρονοδιακόπτη		
2h/4h/8h
30λεπτά-24ώρες
Ροδάκια		
✓
✓
Χειρολαβή Μεταφοράς		
✓
Ένδειξη Πληρότητας Δοχείου		
✓
✓
Θερμοκρασιακό Εύρος Λειτουργίας		
5-32°C
5-32°C
Επιφάνεια Κάλυψης
m2
80
100
Μήκος Παρεχόμενου Σωλήνα Αποστράγγισης
m
1
1
Διαστάσεις Προϊόντος
ΠxΥxΒ cm
305*490*192
360*570*200
Καθαρό Βάρος
kg
10,5
12,16
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Powerful Performance

Παρουσία σε περισσότερες από 165 χώρες για την καλύτερη ανταπόκριση
στις αυξανόμενες καταναλωτικές ανάγκες

Digital • Delights
www.tcl.com
hao.tcl.com

ΑΓΗΝΩΡ A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

Γραφεία πωλήσεων σε
περισσότερες από 80 χώρες

22 βάσεις παραγωγής

26 κέντρα ανάπτυξης και
τεχνολογίας

KΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: Λ. ΑΘΗΝΩΝ 50 & ΣΠ. ΠΑΤΣΗ 8, 10441 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 5288888, FAX: 210 5225874
SERVICE: 210 5288832-4
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣHΣ ΣΤΟ: www.TCLgreece.gr

75.000 υπάλληλοι
Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Δείτε τα σημεία πώλησης στο: www.TCLgreece.gr

Elite D-20 WiFi

Elite D-25 WiFi

Αφυγραντήρας

Αφυγραντήρας

Αφυγραντήρας

Οθόνη Αφής

Ψυκτικό Υγρό R290

Comfort edition

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Οθόνη Αφής

Χειρολαβή μεταφοράς

Η ιδανική ατμόσφαιρα επιτυγχάνεται πλέον μόνο με το πάτημα ενός
κουμπιού! Επιλέξτε τις ιδανικές ρυθμίσεις που επιθυμείτε εύκολα και
απλά με τη βοήθεια της καλαίσθητης οθόνης αφής.

Με το νέο φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290

Ο ιδανικός συνδυασμός ταχύτητας ανεμιστήρα και χαμηλού επιπέδου
θορύβου, για τη δημιουργία του απόλυτα άνετου περιβάλλοντος με
την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Η λειτουργία στεγνώματος ρούχων, αφαιρεί την επιπλέον υγρασία
από τα βρεγμένα ρούχα, πριν καν ακόμα αυτή εμφανιστεί.

Η ιδανική ατμόσφαιρα επιτυγχάνεται πλέον μόνο με το πάτημα ενός
κουμπιού! Επιλέξτε τις ιδανικές ρυθμίσεις που επιθυμείτε ευύκολα και
απλά με τη βοήθεια της καλαίσθητης οθόνης αφής.

Όταν το έδαφος δεν επιτρέπει τη μετακίνηση του αφυγραντήρα πάνω
στα ροδάκια κύλισης, η εργονομική χειρολαβή σας βοηθά να τον
μεταφέρετε στον χώρο που επιθυμείτε να αφυγράνετε.

Έλεγχος μέσω WiFi

Ροδάκια

Με τη δυνατότητα σύνδεσης του αφυγραντήρα με την “έξυπνη”
συσκευή σας, μέσω wifi, μπορείτε να χειριστείτε τον αφυγραντήρα
σας και να πραγματοποιήσετε όλες τις δυνατές ρυθμίσεις, ακόμα και
όταν είσαστε εκτός σπιτιού.

Εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του αφυγραντήρα
TCL, μεταφέροντας τον στον χώρο που επιθυμείτε, εύκολα και γρήγορα.
Χαρείτε την ιδανική ατμόσφαιρα που αυτός μπορεί να σας χαρίσει, σε
κάθε δωμάτιο και σε κάθε ανάγκη.

Silver Ion

Ψυκτικό Υγρό R290

Το φίλτρο Ιονισμού τεχνολογίας Silver Ion με την επίστρωση ιόντων
αργύρου, επιτυγχάνει την αποτελεσματική εξάλειψη των βακτηρίων
του αέρα και αποτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων, ιών και μυκήτων,
προσβάλλοντας την πρωτεϊνική τους επιφάνεια και καταστρέφοντας
τους εσωτερικά.

Με το νέο φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης

Έλεγχος μέσω WiFi

Ακόμα και μετά από μια πιθανή διακοπή του ρεύματος ο αφυγραντήρας
θα συνεχίσει αυτόματα να λειτουργεί με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχατε
εφαρμόσει και πριν τη διακοπή, αμέσως μόλις επανέρθει το ρεύμα.

Με τη δυνατότητα σύνδεσης του αφυγραντήρα με την “έξυπνη”
συσκευή σας, μέσω wifi, μπορείτε να χειριστείτε τον αφυγραντήρα
σας και να πραγματοποιήσετε όλες τις δυνατές ρυθμίσεις, ακόμα και
όταν είσαστε εκτός σπιτιού.

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA &
Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα

Η λειτουργία στεγνώματος ρούχων προλαμβάνει την εμφάνιση
υπερβολικής υγρασίας στο δωμάτιο που βρίσκονται, επιτρέποντάς
τους να στεγνώσουν γρηγορότερα και χωρίς να επιβαρύνουν την
ατμόσφαιρα του σπιτιού.

Ροδάκια
Εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του αφυγραντήρα
TCL, μεταφέροντας τον στον χώρο που επιθυμείτε, εύκολα και
γρήγορα. Χαρείτε την ιδανική ατμόσφαιρα που αυτός μπορεί να σας
χαρίσει, σε κάθε δωμάτιο και σε κάθε ανάγκη.

Ψυκτικό Υγρό R290
Με το νέο φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό υγρό R290

Τα βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών πιστοποιημένα φίλτρα HEPA,
αφαιρούν το 99.95% των σωματιδίων με διάμετρο μεγαλύτερη των
0.3μm, καθιστώντας τα ιδανικά για την συγκράτηση αλλεργιογόνων,
μούχλας, γύρης, σκόνης και των ακάρεων της σκόνης, αποτελώντας
εξαιρετική προστασία κατά των αλλεργικών αντιδράσεων και του
άσθματος ενώ το Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα με την εξαιρετικά μεγάλη
επιφάνεια απορρόφησης, δρα καταλυτικά στη συγκράτηση όλων των
ειδών οσμών, χαρίζοντας σας την καθαρότερη δυνατή ατμόσφαιρα.

Φίλτρο Αποστείρωσης HEPA &
Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα
Τα βάσει ευρωπαϊκών προδιαγραφών πιστοποιημένα φίλτρα HEPA,
αφαιρούν το 99.95% των σωματιδίων με διάμετρο μεγαλύτερη των
0.3μm, καθιστώντας τα ιδανικά για την συγκράτηση αλλεργιογόνων,
μούχλας, γύρης, σκόνης και των ακάρεων της σκόνης, αποτελώντας
εξαιρετική προστασία κατά των αλλεργικών αντιδράσεων και του
άσθματος ενώ το Φίλτρο Ενεργού Άνθρακα με την εξαιρετικά μεγάλη
επιφάνεια απορρόφησης, δρα καταλυτικά στη συγκράτηση όλων των
ειδών οσμών, χαρίζοντας σας την καθαρότερη δυνατή ατμόσφαιρα.

Λειτουργία αυτόματης επανεκίνησης
Ακόμα και μετά από πιθανή διακοπή της ηλεκτρικής παροχής, με την
αποκατάσταση αυτής, η μονάδα θα συνεχίσει αυτόματα τη λειτουργία
της, με τις ίδιες ρυθμίσεις που είχατε εφαρμόσει και πριν τη διακοπή.

Οθόνη Αφής

Λειτουργία στεγνώματος ρούχων

Η ιδανική ατμόσφαιρα πλέον, βρίσκεται μόνο ένα πάτημα μακριά!
Επιλέξτε τις ιδανικές ρυθμίσεις που επιθυμείτε με τη βοήθεια της
καλαίσθητης οθόνης αφής, υψηλής λειτουργικότητας.

Η λειτουργία στεγνώματος ρούχων, αφαιρεί την επιπλέον υγρασία
από τα βρεγμένα ρούχα, πριν καν ακόμα αυτή εμφανιστεί.

Ροδάκια

Αυτόματη Κίνηση περσίδας

Κλείδωμα για τα παιδιά

Εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες του αφυγραντήρα
TCL, μεταφέροντας τον στον χώρο που επιθυμείτε, εύκολα και
γρήγορα. Χαρείτε την ιδανική ατμόσφαιρα που αυτός μπορεί να σας
χαρίσει, σε κάθε δωμάτιο και για κάθε σας ανάγκη.

Η αυτόματη κίνηση της περσίδας προσφέρει ομοιόμορφη κατανομή
σε κάθε σημείο του χώρου, του καθαρού και απαλλαγμένου από
παθογόνους μικροοργανισμούς αέρα, χαρίζοντας παράλληλα άμεσα
τα αποτελέσματα της αφύγρανσης.

Η δυνατότητα κλειδώματος των πλήκτρων χειρισμού, σας δίνει τη
σιγουριά πως κανένας δε θα αλλάξει χωρίς να το θέλετε, τις επιλεγμένες
ρυθμίσεις λειτουργίας του.
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