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Πλυντήρια - Στεγνωτήρια Ρούχων



Όλες οι πληροφορίες πάνω στις ενεργειακές ετικέτες 
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Η νέα ενεργειακή σήμανση με ισχύ από την 1η Μαρτίου 2021 αλλάζει τον τρόπο κατάταξης των συσκευών στις 
ενεργειακές τάξεις, καθιστώντας πιο αποτελεσματική την επιλογή ενεργειακά αποδοτικών συσκευών για το σπίτι σας. 

Το προηγούμενο σύστημα σήμανσης με κλίμακα από A+++ έως D αλλάζει σε A έως G και η νέα ετικέτα συνδέεται με μια 
νέα βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ERPEL) μέσω ενός κωδικού QR. Αυτή η βάση δεδομένων προσφέρει 
τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προϊόντα σε καταναλωτές, εμπόρους, καθώς και σε αρχές εποπτείας της 
αγοράς, ενώ μπορεί να αποτελέσει βάση για τη σύγκριση διαφορετικών προϊόντων και τον υπολογισμό του κόστους 
λειτουργίας συσκευών.

Συμβουλή κατά την αγορά 
Για την καλύτερη λήψη απόφασης κατά την αγορά, λάβετε υπόψιν σας μόνο τη νέα ενεργειακή ετικέτα, καθώς δεν υπάρχει άμεση αντιστοίχιση 
της παλιάς με τη νέα κλίμακα ενεργειακής απόδοσης. Για τον πιο σωστό και αποτελεσματικό τρόπο σύγκρισης προϊόντων, διαβάστε προσεκτικά 
τη νέα ετικέτα και συγκρίνετε τα δεδομένα μεταξύ των νέων.  

Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με επιλογή προϊόντων που ανήκουν σε υψηλότερη τάξη 

ενεργειακής απόδοσης 

Εξοικονόμηση χρημάτων λόγω των ενεργειακά πιο αποδοτικών συσκευών 

Συμβολή στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

Μείωση των ενεργειακών δαπανών για τα νοικοκυριά κατά €150 ετησίως σύμφωνα με εκτιμήσεις 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Προώθηση της τεχνολογικής εξέλιξης για την ανάπτυξη περισσότερο ενεργειακά αποδοτικών 

ηλεκτρικών συσκευών 

Εύκολη διάκριση μεταξύ των προϊόντων για τη σωστή και αντικειμενική λήψη αποφάσεων κατά την 

αγοραστική διαδικασία 

Νέα Ενεργειακή Σήμανση

Οφέλη για τους καταναλωτές

Πλυντήριο - Στεγνωτήριο
Κωδικός QR

Κλίμακες των τάξεων ενεργειακής απόδοσης 
από A έως G για τον πλήρη κύκλο (αριστερή 
πλευρά) και τον κύκλο πλυσίματος (δεξιά 
πλευρά) 

Τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος 
για τον κύκλο πλυσίματος 

Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας (kWh) 
ανά 100 κύκλους για τον κύκλο πλυσίματος

Ονομαστική χωρητικότητα (kg) για τον κύκλο 
πλύσιματος 

Σταθμισμένη κατανάλωση νερού (L) ανά 
κύκλο για τον κύκλο πλυσίματος 

Διάρκεια του κύκλου στην ονομαστική 
χωρητικότητα για τον κύκλο πλυσίματος 
(ώρες : λεπτά) 

Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού 
θορύβου της φάσης στυψίματος (dB(A)) 
και τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου 
ακουστικού θορύβου της φάσης στυψίματος 
του προγράμματος “eco 40-60” 

Τάξη απόδοσης του περιστροφικού 
στυψίματος 

Διάρκεια του κύκλου στην ονομαστική 
χωρητικότητα για τον πλήρη κύκλο (ώρες : λεπτά) 

Σταθμισμένη κατανάλωση νερού (L) ανά 
κύκλο για τον πλήρη κύκλο 

Ονομαστική χωρητικότητα (kg) για τον 
πλήρη κύκλο

Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας (kWh) 
ανά 100 κύκλους για τον πλήρη κύκλο

Τάξη ενεργειακής απόδοσης του 
προϊόντος για τον πλήρη κύκλο 

Πλυντήριο
Κωδικός QR

Τάξη ενεργειακής απόδοσης 
του προϊόντος 

Κλίμακα των τάξεων ενεργειακής 
απόδοσης από A έως G 

Σταθμισμένη κατανάλωση νερού 
(L) ανά κύκλο 

Τάξη απόδοσης του περιστροφικού 
στυψίματος 

Ονομαστική χωρητικότητα (kg) του 
προγράμματος “eco 40-60” 

Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας (kWh) 
ανά 100 κύκλους 

Διάρκεια του προγράμματος “eco 40-60” στην 
ονομαστική χωρητικότητα (ώρες : λεπτά) 

Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού 
θορύβου της φάσης στυψίματος (dB(A)) 
και τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου 
ακουστικού θορύβου 
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Προστατεύστε τα βαμβακερά και λινά ρούχα σας χάρη 
στη Λειτουργία Αποστείρωσης που σε θερμοκρασία 
70oC απομακρύνει μικροοργανισμούς, μικρόβια & 
αλλεργιογόνα που εισχωρούν βαθιά στις ίνες. 
Επιλέγοντας τη Λειτουργία Αποστείρωσης το 
πλυντήριο αυξάνει απότομα τη θερμοκρασία, 
διατηρώντας την υψηλή για 30 συνεχόμενα λεπτά και 
εξασφαλίζοντας την εξάλειψη των ανεπιθύμητων και 
βλαβερών μικροοργανισμών κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της.

Λειτουργία Αποστείρωσης
Το BLDC Inverter Μοτέρ εγγυάται μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής για το πλυντήριό σας, προσφέροντας κορυφαία 
απόδοση και εξασφαλίζοντας αξιόπιστη λειτουργία. 
Σε σύγκριση με τα συμβατικά μοτέρ προσφέρει 
χαμηλότερη στάθμη θορύβου, ενώ συμβάλλει 
αποτελεσματικά στη μείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρημάτων.

BLDC Inverter Μοτέρ

Καθαρά ρούχα σε βάθος και λιγότερες αλλεργίες 
χάρη στην Πλύση με Ατμό που απομακρύνει τους 
ανεπιθύμητους μικροοργανισμούς. 
Ο ατμός που παράγεται εισχωρεί βαθιά στις ίνες 
των ρούχων και παγιδεύει μικροοργανισμούς και 
αλλεργιογόνα. Η υψηλή θερμοκρασία μέσα στον 
κάδο έχει σαν αποτέλεσμα ο ατμός να εξαφανίζει 
οσμές, καθώς και να εξουδετερώνει το 99.99% 
μικροβίων και βακτηριδίων που απειλούν την υγεία 
μας.
Εξασφαλίστε μαλακά και καθαρά ρούχα που 
απαιτούν ελάχιστο σιδέρωμα, προστατεύοντας 
παράλληλα την υγεία σας με την προηγμένη 
τεχνολογία της Πλύσης με Ατμό.

Πλύση με Ατμό
Αποτελεσματικό στέγνωμα ρούχων με παράλληλη 
εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. 
Το στεγνωτήριο Inventor με την προηγμένη τεχνολογία 
της αντλίας θερμότητας με την οποία είναι εφοδιασμένο 
προσφέρει άριστο αποτέλεσμα κατά τη χρήση του 
καθώς επαναχρησιμοποιεί τη θερμική ενέργεια που 
απελευθερώνει, αποτελώντας συγχρόνως και οικονομική 
λύση, προσφέροντας υψηλή ενεργειακή απόδοση και 
χαμηλή κατανάλωση.

Αντλία Θερμότητας
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Ελληνικό Μενού Λειτουργία Πλύσης για 
Επίμονους Λεκέδες

Πλυντήριο Εμπρόσθιας Φόρτωσης 
με Ατμό  

GLX09Α14

Καθαρά ρούχα σε βάθος και λιγότερες 
αλλεργίες χάρη στην Πλύση με Ατμό 
που απομακρύνει τους ανεπιθύμητους 
μικροοργανισμούς. Ο ατμός που παράγεται 
εισχωρεί βαθιά στις ίνες των ρούχων 
και παγιδεύει μικροοργανισμούς και 
αλλεργιογόνα. Η υψηλή θερμοκρασία 
μέσα στον κάδο έχει σαν αποτέλεσμα ο 
ατμός να εξαφανίζει οσμές, καθώς και να 
εξουδετερώνει το 99.99% μικροβίων και 
βακτηριδίων που απειλούν την υγεία μας. 
Εξασφαλίστε μαλακά και καθαρά ρούχα 
που απαιτούν ελάχιστο σιδέρωμα, 
προστατεύοντας παράλληλα την υγεία σας 
με την προηγμένη τεχνολογία της Πλύσης 
με Ατμό.

Πλύση με Ατμό

Το BLDC Inverter Μοτέρ εγγυάται 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το 
πλυντήριό σας, προσφέροντας 
κορυφαία απόδοση και εξασφαλίζoντας 
αξιόπιστη λειτουργία. Σε σύγκριση 
με τα συμβατικά μοτέρ προσφέρει 
χαμηλότερη στάθμη θορύβου, ενώ 
συμβάλλει αποτελεσματικά στη 
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, 
με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 
χρημάτων.

BLDC 
Inverter Μοτέρ

Μοντέλο Χωρητικότητα (kg) Εν. Kλάση Προγράμματα Στροφές (rpm) Θερμοκρασία (0C)

GLX09Α14 9 B 16 1400/1200/800/400 90/60/40/30/20

Έτοιμα Ρούχα Σχεδόν 
Σιδερωμένα

Προστασία
από Αλλεργίες
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Μοντέλο Χωρητικότητα (kg) Εν. Kλάση Προγράμματα Στροφές (rpm) Θερμοκρασία (0C)

GLX12014 12 B 15 1400/1200/1000/800/600/400 90/60/40/30/20

GLX09014 9 B 15 1400/1200/1000/800/600/400 90/60/40/30/20

Πλυντήρια Εμπρόσθιας Φόρτωσης GLX12014

GLX09014

Γρήγορη Πλύση 15’BLDC Inverter ΜοτέρΕλληνικό Μενού Προσθήκη Ρούχων κατά
τη Διάρκεια της Πλύσης

Εύκολη και άμεση πλύση με ένα απλό άγγιγμα! 
Τοποθετήστε τα ρούχα σας στο πλυντήριο 
και ρυθμίστε το πρόγραμμα πλύσης εύκολα 
και γρήγορα μέσω του εντυπωσιακού και 
εξελιγμένου σχεδιασμού του πλυντηρίου 
Inventor με πλήκτρα αφής και οθόνη LED που 
αναβαθμίζει την εμπειρία χρήσης! 
Επιπλέον, αφού δεν διαθέτει κουμπιά είναι πιο 
εύκολο και αποτελεσματικό το καθάρισμα της 
οθόνης.

Πλήκτρα Αφής

Η λειτουργία Hygiene Pro έχει τριπλή δράση 
αφού καθαρίζει τον κάδο, προσφέρει αντιβα-
κτηριδιακή προστασία χάρη στα εξελιγμένης 
τεχνολογίας λάστιχα πόρτας που αποτρέπουν 
τη συγκέντρωση βακτηριδίων και απομακρύνει 
τα υπολείμματα απορρυπαντικού και τις βρω-
μιές ψεκάζοντας νερό με πίεση.
Με τη λειτουργία Hygiene Pro, ο αυτοκαθαρι-
σμός του κάδου ενεργοποιείται αυτόματα κατά 
τη διάρκεια της πλύσης, εξασφαλίζοντας την 
καθαρότητα του πλυντηρίου σας και προσφέ-
ροντας παράλληλα καθαρά ρούχα με κάθε 
πλύση.

Λειτουργία
Hygiene Pro
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Πλυντήρια Εμπρόσθιας Φόρτωσης

Πρόγραμμα για 
Μάλλινα Ρούχα

Πρόγραμμα 
Βαμβακερά ECO

Ελληνικό Μενού Αυτόματη Ανίχνευση 
& Κατανομή Φορτίου

GLX08014

GLX07014

Πλύνετε τα ρούχα που χρειάζεστε μέσα 
σε μόλις 15’, κερδίζοντας χρόνο και 
εξοικονομώντας ενέργεια! 
Με την επιλογή Γρήγορη Πλύση 15’, τα 
ευαίσθητα ρούχα καθώς και όσα πλένετε 
συχνά είναι διαθέσιμα εύκολα, γρήγορα, 
άνετα και οικονομικά, ενώ με μόλις 800 
στροφές τα ρούχα σας απαιτούν ελάχιστο 
σιδέρωμα. Ιδανική επιλογή για περιπτώσεις 
που απαιτούνται πολλές και συχνές 
πλύσεις.

Γρήγορη Πλύση 15’

Διατηρήστε το πλυντήριό σας καθαρό και 
εξασφαλίστε καθαρά και ευωδιαστά ρούχα! 
Χάρη στην Υπενθύμιση Καθαρισμού Κάδου, 
η συσκευή σας υπενθυμίζει να καθαρίζεται 
τον κάδο του πλυντηρίου σας ακόμη και 
αν το έχετε ξεχάσει, εμφανίζοντας την 
αντίστοιχη ένδειξη μετά από 25 κύκλους 
πλύσης. Η συσκευή σας παραμένει καθαρή 
με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, προσφέροντας 
σας αποτελεσματικά καθαρά ρούχα. 

Υπενθύμιση 
Καθαρισμού Κάδου

Μοντέλο Χωρητικότητα (kg) Εν. Kλάση Προγράμματα Στροφές (rpm) Θερμοκρασία (0C)

GLX08014 8 E 15 1400/1200/1000/800/600/400 90/60/40/20

GLX07014 7 E 15 1400/1200/1000/800/600/400 90/60/40/20
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Πλυντήριο Άνω Φόρτωσης GLX06123

Πρόγραμμα 
Καθαρισμού Κάδου

Πρόγραμμα Βαμβακερά 
ECO

Ελληνικό Μενού Aποθήκευση Αγαπημένου 
Προγράμματος

Ο ειδικός κυψελωτός κάδος συμβάλλει στην 
αποτελεσματική απομάκρυνση των λεκέδων 
από τα ρούχα, διατηρώντας την ποιότητά 
τους! Χάρη στον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, 
δημιουργείται ένα λεπτό στρώμα νερού μεταξύ 
του κάδου και των  ρούχων που διευκολύνει 
την πλύση και εξασφαλίζει την άνετη κίνησή 
τους εντός της συσκευής. Επιπλέον, εγγυάται τη 
μη εισχώρηση των ρούχων στις κυψέλες κατά 
τη διάρκεια του στυψίματος, λόγω των μικρών 
οπών αποστράγγισης νερού που διαθέτει. 
Φροντίζει επομένως για το αποτελεσματικό 
πλύσιμο των ρούχων σας, εξομοιώνοντας 
το πλύσιμο στο χέρι, ενώ παράλληλα τα 
προστατεύει από φθορές καθ’ όλη της διάρκεια 
της πλύσης! 

Κυψελωτός Κάδος

Προγραμματίστε εύκολα την πλύση 
των ρούχων σας την ώρα που σας 
εξυπηρετεί με τη λειτουργία της 
Χρονικής Καθυστέρησης Έναρξης. 
Τοποθετήστε τα ρούχα στη συσκευή, 
επιλέξτε όλες τις ρυθμίσεις της 
πλύσης, ορίστε σε πόσες ώρες θέλετε 
να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της 
πλύσης και βγείτε εκτός σπιτιού χωρίς 
να ανησυχείτε! Τα ρούχα θα σας 
περιμένουν καθαρά και ευωδιαστά 
μόλις επιστρέψετε σπίτι σας! 

Χρονική Καθυστέρηση 
Έναρξης 

Μοντέλο Χωρητικότητα (kg) Εν. Kλάση* Προγράμματα Στροφές (rpm) Θερμοκρασία (0C)

GLX06123 6 A+++ 16 1200/1000/800/600 90/60/40/20
*Σύμφωνα με την Οδηγία 2010/1061 (σε κλίμακα από A+++ έως D).
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Πλυντήριο/Στεγνωτήριο 
Εμπρόσθιας Φόρτωσης

Ελληνικό Μενού Λειτουργία
Hygiene Pro

Πλύση & Στέγνωμα
σε 1 ώρα

GLXW10D7015

Προστατεύστε τα βαμβακερά και λινά ρούχα 
σας χάρη στη Λειτουργία Αποστείρωσης 
που σε θερμοκρασία 70oC απομακρύνει 
μικροοργανισμούς, μικρόβια & αλλεργιογόνα 
που εισχωρούν βαθιά στις ίνες. 
Επιλέγοντας τη Λειτουργία Αποστείρωσης το 
πλυντήριο αυξάνει απότομα τη θερμοκρασία, 
διατηρώντας την υψηλή για 30 συνεχόμενα 
λεπτά και εξασφαλίζοντας την εξάλειψη των 
ανεπιθύμητων και βλαβερών μικροοργανισμών 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.

Λειτουργία 
Αποστείρωσης

Επιλέξτε το πρόγραμμα στεγνώματος που 
ταιριάζει κάθε φορά στις ανάγκες σας! 
Το στεγνωτήριο Inventor σας προσφέρει τρεις 
τύπους στεγνώματος ανάλογα με το αποτέλεσμα 
που θέλετε να πετύχετε. 
Με την επιλογή Extra Dry, τα ρούχα σας 
στεγνώνουν πλήρως και είναι έτοιμα να φορεθούν 
μόλις βγουν από τη συσκευή, με το Normal Dry 
που είναι κατάλληλο για τα περισσότερα ρούχα, 
πετυχαίνετε ένα κανονικής έντασης στέγνωμα, ενώ 
επιλέγοντας Gentle Dry, τα ρούχα σας διατηρούν 
την απαιτούμενη υγρασία για εύκολο σιδέρωμα.

3 Τύποι
Στεγνώματος Ρούχων

3
2
1

Μοντέλο Χωρητικότητα (kg) Εν. Kλάση Προγράμματα Στροφές (rpm) Θερμοκρασία (0C)

GLXW10D7015
10 (Πλύση) 

7 (Στέγνωμα)
B (Πλύση) 

D (Πλύση & Στέγνωμα)
16

1500/1400/1200/
1000/800/600/400

90/60/40/30/ 
20/κρύο

BLDC Inverter 
Μοτέρ
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Στεγνωτήριο Εμπρόσθιας Φόρτωσης

Ελληνικό Μενού 4 Τύποι
Στεγνώματος Ρούχων

4
3
2
1

GLXD08HP

Αποτελεσματικό στέγνωμα ρούχων με 
παράλληλη εξοικονόμηση ενέργειας και 
χρημάτων. 
Το στεγνωτήριο Inventor με την προηγμένη 
τεχνολογία της αντλίας θερμότητας με την 
οποία είναι εφοδιασμένο προσφέρει άριστο 
αποτέλεσμα κατά τη χρήση του καθώς 
επαναχρησιμοποιεί τη θερμική ενέργεια που 
απελευθερώνει, αποτελώντας συγχρόνως 
και οικονομική λύση, προσφέροντας υψηλή 
ενεργειακή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση.

Με Αντλία 
Θερμότητας

Εξοικονομήστε χρόνο και ξεγνοιάστε 
από τη διαδικασία του σιδερώματος, 
αφού τα ρούχα σας όταν βγαίνουν από 
τη συσκευή μετά το στέγνωμα, απαιτούν 
ελάχιστο σιδέρωμα, προσφέροντας σας 
άνεση & οικονομία.
Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται 
αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του 
επιλεγμένου προγράμματος και η 
διάρκεια της μπορεί να ποικίλει 
(30, 90, 60 ή 120 λεπτά) ανάλογα με το 
αποτέλεσμα που επιθυμεί ο χρήστης.

Έτοιμα Ρούχα Σχεδόν 
Σιδερωμένα 

Μοντέλο Χωρητικότητα (kg) Ενεργειακή Kλάση Προγράμματα

GLXD08HP 8 A++ 16

Πρόγραμμα 
Φρεσκαρίσματος

Πρόγραμμα Έξυπνης 
Διατήρησης Υγρασίας
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Μοντέλο GLX09Α14 GLX12014 GLX09014 GLX08014 GLX07014 GLX06123 GLXW10D7015 GLXD08HP

Τύπος Πλυντήριο εμπρόσθιας 
φόρτωσης με ατμό

Πλυντήριο 
εμπρόσθιας φόρτωσης

Πλυντήριο  
εμπρόσθιας φόρτωσης

Πλυντήριο  
εμπρόσθιας φόρτωσης

Πλυντήριο 
 εμπρόσθιας φόρτωσης

Πλυντήριο 
άνω φόρτωσης

Πλυντήριο/Στεγνωτήριο  
εμπρόσθιας φόρτωσης

Στεγνωτήριο  
εμπρόσθιας φόρτωσης

Χωρητικότητα (kg) 9 12 9 8 7 6 10 (Πλύση) / 7 (Στέγνωμα) 8

Ενεργειακή Κλάση B (A-G) B (A-G) B (A-G) E (A-G) E (A-G) A+++ (A+++ - D) B (Πλύση) / D (Πλύση & Στέγνωμα) (A-G) A++ (A+++ - D)

Επιλογή Στροφών (rpm) 1400/1200/800/400 1400/1200/1000/800/600/400 1400/1200/1000/800/600/400 1400/1200/1000/800/600/400 1400/1200/1000/800/600/400 1200/1000/800/600 1500/1400/1200/1000/800/600/400 -

Επιλογή Θερμοκρασίας (°C) 90/60/40/30/20 90/60/40/30/20 90/60/40/30/20 90/60/40/20 90/60/40/20 90/60/40/20 90/60/40/30/20/κρύο -

Αριθμός Προγραμμάτων 16 15 15 15 15 16 16 16

Μέση Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/κύκλο) 0.57 0.63 0.57 0.83 0.78 153 (kWh/annum) 3.43 235 (kWh/annum)

Μέση Ετήσια Κατανάλωση Νερού (L/κύκλο) 49 57 49 48 45 9520 (L/annum) 100 -

BLDC Inverter Μοτέρ ● ● ● ●

Αντλία Θερμότητας ●

Λειτουργία Hygiene Pro ● ● ●

Λειτουργία Αποστείρωσης ●

Πλύση με Ατμό ●

Προστασία Από Αλλεργίες ●

Γρήγορη Πλύση 15' ● ● ● ● ● ● ●

Aποθήκευση Αγαπημένου Προγράμματος ● ● ●

Κυψελωτός Κάδος ● ● ● ●

Πρόγραμμα Καθαρισμού Κάδου ● ● ● ●

Υπενθύμιση Καθαρισμού Κάδου ● ● ●

Υπενθύμιση Αλλαγής Φίλτρων ●

Πρόγραμμα Βαμβακερά ECO ● ● ● ● ● ●

Πλύση & Στέγνωμα σε 1 ώρα ●

Τύποι Στεγνώματος Ρούχων 3 4

Πλήκτρα Αφής ● ● ●

Οθόνη LED ● ● ● ● ● ● ● ●

Κλείδωμα Πλήκτρων ● ● ● ● ● ● ● ●

Ελληνικό Μενού ● ● ● ● ● ● ● ●

Μενού σε 5 Επιπλέον Γλώσσες ● ● ● ● ● ● ● ●

Προσθήκη Ρούχων κατά τη Διάρκεια της Πλύσης ● ● ●

Χρονική Καθυστέρηση Έναρξης ● ● ● ● ● ● ● ●

Δυνατότητα Πρόπλυσης ● ● ● ● ● ● ● ●

Δυνατότητα Επιπλέον Ξεβγάλματος ● ● ● ● ● ● ● ●

Αυτόματη Επανεκκίνηση ● ● ● ● ● ● ● ●

Αυτόματη Ανίχνευση & Κατανομή Φορτίου ● ● ● ● ● ● ● ●

Ασφάλεια Κλειδώματος Πόρτας ● ● ● ● ● ● ● ●

Σύστημα Αποτροπής Αφρού ● ● ● ● ● ● ● ●

Προστασία από Υπερθέρμανση ● ● ● ● ● ● ● ●

Προστασία από Υπερχείλιση ● ● ● ● ● ● ● ●

Διαστάσεις [Y x Π x Β (cm)] 85 x 59.5 x 56.5 85 x 59.5 x 59.5 85 x 59.5 x 56.5 85 x 59.5 x 56.5 85 x 59.5 x 49.5 87.5 x 40 x 61 85 x 59.5 x 56.5 84.5 x 59.5 x 62.2
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Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη, σε χαρακτηριστικά προϊόντων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Για πιθανές διαφοροποιήσεις, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Inventor 211 300 3300, service@inventor.ac
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