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IONIΣTEΣ - KAΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ 

PURY 195 € 

➢ Ιονιστής-καθαριστής αέρα από οσμές, καπνό και γύρη, μικρόβια και 
βακτήρια, μούχλα, λεπτά σωματίδια και κάθε τοξική ουσία παραγόμενη 
από οικιακές δραστηριότητες.  

➢ Ψηφιακός πίνακας ελέγχου 
➢ Παροχή αέρα: 210 m3/h 
➢ Καλυπτόμενος χώρος: 35 m2 
➢ Air sensor: Φωτεινή ένδειξη LED ανάλογα με την ποιότητα του άερα. Μπλε 

ένδειξη- καλή ποιότητα, πορτοκαλί ένδειξη-μέτρια ποιότητα, κόκκινη 
ένδειξη -κακή ποιότητα 

➢ Έξυπνη λειτουργία ιονισμού: Ανάλογα με την ποιότητα του άερα 
ρυθμίζεται η ταχύτητα και η ένταση του ιονισμού 

➢ Χρονοδιακόπτης 
➢ Διαστάσεις: 628/185/215 mm 

PURISSIMO 246 € 

➢ Ιονιστής-καθαριστής αέρα από οσμές, καπνό και γύρη, μικρόβια και 
βακτήρια, μούχλα, λεπτά σωματίδια και κάθε τοξική ουσία παραγόμενη 
από οικιακές δραστηριότητες 

➢ Διαθέτει αισθητήρα ιονισμού, οσμών και σκόνης 
➢ Παροχή αέρα: 120-160-210-260 m3/h  
➢ Λειτουργίες SLEEP/TURBO/ODOUR/AUTO 
➢ Υψηλή ικανότητα ιονισμού: 1.500.000 ion/cm3 
➢ Χρονοδιακόπτης 
➢ Τηλεχειριστήριο 
➢ Διαστάσεις: 576/396/245 mm 

 
 
 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΙΟΝΙΣΤΩΝ ARGO 

Filter kit για JONIO easy  30 € 

UV Lamp για JONIO easy  30 € 
Filter για JONIO design  30 € 

Profilter Kit για JONIO professional  22 € 
Hepa Filter για JONIO professional  36 € 

UV Lamp Kit για JONIO professional   68 € 

Φίλτρο HEPA για HEPA SUPER  58 € 
Σετ φίλτρων HEPA,HIMOP,ενεργού άνθρακα για Purissimo  101 € 

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση. 

  

ΙΟΝΙΣΤΕΣ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ 

PURY 

PURISSIMO 

Φίλτρο HEPA  
για HEPA SUPER 
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Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση. 

ΥΓΡΑΝΤΗΣ DROP (RGB LED) 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ (€) 

DROP 332 x 225 x 205 mm 72 
➢ Υγραντής υπερήχων, με ιδιαίτερο design 
➢ Παράγει κρύο ατμό, με κατανάλωση μόνο 25W. 

➢ Ενσωματωμένο  RGB LED για χρωμοθεραπεία. Επιλέγετε το χρώμα προτιμησής σας 

ή τη συνεχή εναλλαγή των χρωμάτων 
➢ Αυτόματη διακοπή και ένδειξη LED όταν  αδειάσει το δοχείο  
➢ Ρύθμιση του επιπέδου υγρασίας και εκπεμπόμενου ατμού 
➢ Δυνατότητα εκπομπής του ατμού κατά 360 μοίρες.  
➢ Φίλτρο ιονισμού για τον καθαρισμό του ατμού από τυχόν άλατα και την αποφυγή 

συσσωρευσής τους στο χώρο. 
➢ Ικανότητα ύγρανσης: 300 ml/h 
➢ Καθαρό βάρος: 1,55 kg 

ΥΓΡΑΝΤΗΣ OBLO 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ (€) 

OBLO 278 x 301 x Φ160 mm 76 
➢ Υγραντής υπερήχων, με ελκυστικό design σε λευκό χρώμα 
➢ Παράγει κρύο ατμό, με κατανάλωση μόνο 24W. 
➢ Πολυλειτουργικός διακόπτης: έλεγχος λειτουργίας, επιπέδου ατμού, ένδειξη άδειου 

δοχείου 
➢ Αυτόματη διακοπή όταν  αδειάσει το δοχείο  
➢ Δυνατότητα εκπομπής αιθέριων ελαίων 
➢ Φίλτρο ενεργού άνθρακα στην είσοδο του αέρα. 
➢ Ικανότητα ύγρανσης: 200 ml/h 
➢ Καθαρό βάρος: 1,6 kg 

 

ΣΟΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ARGO 
ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ(W) ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ(€) 

CREOLA Q3 1500 210x410x300mm  37 

CALDOFAI 1200 1200 550x400x300mm 34 

CALDOFAI 1200 S 1200 500x310x225mm 31 

 

ΥΓΡΑΝΤΗΣ HYDRO DIGIT  

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ (€) 

HYDRO DIGIT 204 x 185 x 340 mm 105 
➢ Ψηφιακά  ρυθμιζόμενος υγραντής  υπερήχων. 
➢ Παράγει  ψυχρό ατμό με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.  
➢ Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με δυνατότητα ρύθμισης της επιθυμητής υγρασίας και του 

επιπέδο ατμού (high/medium/low). 
➢ Ενσωματωμένο ψηφιακό υγρόμετρο για ρύθμιση του στοιχείου υπερήχων και 

χρονοδιακόπτης 
➢ Δυνατότητα εκπομπής του ατμού κατά 360 μοίρες.  
➢ Φίλτρο ιονισμού για τον καθαρισμό του ατμού από τυχόν άλατα και την αποφυγή 

συσσωρευσής τους στο χώρο. 
➢ Ικανότητα ύγρανσης: 370 ml/h 
➢ Καθαρό βάρος: 2,98kg 
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ΕΞΑΤΜΙΣΤΕΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩN- ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΕΣ 
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ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ & ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ BLOOM ICE/BLACK 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ (€) 

BLOOM ICE/BLACK 149/180/83 mm 57 
➢ Εξατμιστής αιθέριων ελαίων μέσω ατμοποίησης με υπέρηχους 
➢ Μπλε LED που δημιουργεί περιβάλλον χαλάρωσης 
➢ Ενίσχυση με μικρό και αθόρυβο ανεμιστήρα που ενισχύει την διάχυση των αιθέριων 

ελαίων στο χώρο 
➢ Ελκυστικό design και φινίρισμα, κατάλληλο για κάθε χώρο 
➢ Φτιαγμένο από πλαστικό 
➢ Διατίθεται σε 2 χρώματα: Μάυρο, άσπρο 
➢ Βάρος: 0,33 kg 

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ & ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ZENO LIGHT 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ (€) 

ΖΕΝΟ LIGHT ø 150 x 128 mm 58 
➢ Εξατμιστής αιθέριων ελαίων με RGB LED και ατμοποιητής. 
➢ Ιδανικό για κάθε χώρο όπου δημιουργεί περιβάλλον χαλάρωσης 
➢ Η RGB LED λάμπα μπορεί να λειτουργεί διαρκώς για την εναλλαγή των παστέλ 

χρωμάτων 
➢ Δυνατότητα επιλογής ενός μόνο χρώματος ή απενεργοποίηση λάμπας. 
➢ Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας (12W) 
➢ Κατασκευασμένο από πλαστικό, ευχάριστο στη αφή, ενδεικτικό για παιδικά 

δωμάτια. 
➢ Βάρος: 0,4 kg 

ΕΞΑΤΜΙΣΤEΣ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ & ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΕΣ  

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΙΜΗ (€) 

BABY JOY 128/Φ100 mm 41 

ALLURE 170/Φ136 mm 44 

JACINTO           154/Φ104mm 49 

JOY 191/Φ150 mm 60 

JASMINE 105/204/204 mm 59 

➢ Εξατμιστές αιθέριων ελαίων μέσω ατμοποίησης με υπέρηχους 
➢ Απαλός φωτισμός που δημιουργεί περιβάλλον χαλάρωσης. 
➢ Δυνατότητα εναλλαγής χρωμάτων, επιλογής ενός μόνο χρώματος, ή 

απενεργοποίησης φωτισμού 
➢ Ενίσχυση με μικρό και αθόρυβο ανεμιστήρα που ενισχύει την διάχυση των αιθέριων 

ελαίων στο χώρο 
➢ Φτιαγμένο από πλαστικό, κατάλληλο για κάθε χώρο 
➢ Ιδανικό για τοποθέτηση και σε παιδικό δωμάτιο λόγω απλού και καλαίσθητου 

σχεδιασμού 
➢ Μικρή κατανάλωση 12 W 
➢ Βάρος: ~0,3kg -0,5kg  

Jasmine 

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ.Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση 
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