Suszarka do rąk kieszeniowa 1150 W BIO JET
SpaceLink plastik biały
kod produktu: OBJW
kategoria: Kategorie produktów > Suszarki > Suszarki do rąk

Producent: SpaceLink
Cena netto: 2 750,00 zł
Cena brutto: 3 382,50 zł
Kod QR:

Suszarka kieszeniowa do rąk BioJET
Materiał obudowy: tworzywo wzmocnione - ognioodporny poliwęglan ABS
Kolory obudowy: biały
Pokrycie: antybakteryjna powłoka ABS (pokrycie całej obudowy i komponentów wewnątrz)
Czas suszenia: 10-12 sekund
Sposób uruchamiania: automatycznie, 6 czujników na podczerwień
Metoda suszenia: woda zbierana jest z rąk do dołu za pomocą sprężonego powietrza pod
dużym ciśnieniem
Filtry 4-stopniowy system filtracji antybakteryjnej: filtry silnika, filtr SEMI-HEPA, filtr
antybakteryjny, filtr PRE-GRILL
Obudowa przeciwogniowa, odporna na zniszczenia i akty wandalizmu
Wymiary: 300 x 650 x 210 mm
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Moc: 1150W
Napięcie: 230 V
Częstotliwość: 50 Hz
Zużycie energii: 1,15 kWh
Waga: 8 kg
Zużycie energii w stanie gotowości: >0,01 kWh
Maksymalne natężenie prądu: 5 A
Poziom hałasu z odległości 0,6m: 65 dB
Regulacja prędkości nawiewu: 5 stopni
Prędkość strumienia powietrza: 414 km/h
Prędkość obrotowa silnika: 32.000 obr./min.
Temperatura z odległości 10 cm: 45℃
Czas automatycznego wyłączenia po 20 sekundach
Pojemność zbiornika na wodę: 600 ml
3 letni okres gwarancji w tym: 12 miesięcy pełnej gwarancji, 30 miesięcy na silnik, 36
miesięcy na zasilacz + płytę główną + czujnik (sensor)
Energooszczędna suszarka do rąk Bio Jet z serii suszarek kieszeniowych to nowoczesna
propozycja wyróżniająca się 4-stopniowym system filtracji powietrza. Suszy dłonie w krótkim
czasie, zużywa mało energii elektrycznej i w porównaniu z papierowymi ręcznikami do rąk jest w
użyciu tańsza o 90%. Wnętrze urządzenia i obudowa pokryta jest antybakteryjną powłoką, dzięki
czemu jest bezpieczna dla użytkowników. Wyróżnia ją cicha praca, dzięki czemu może być
używana w łazienkach o małej przestrzeni oraz sąsiadujących z innymi pomieszczeniami, np.
salą restauracyjną, poczekalnią, biurem.
Producent rekomenduje wymianę filtrów w odstępach czasu:
co 3 miesiące filtry antybakteryjne + Fitoncydy
obligatoryjnie raz w roku wymiana filtra HEPA

Zestaw zapasowych filtrów do suszarek BioJet do kupienia osobno.

Zobacz jakie korzyści niosą ze sobą suszarki kieszeniowe
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