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Suszarka do rąk kieszeniowa Merida ECO JET 1400 W
/ 700 W plastik + stal matowa
kod produktu: M73M
kategoria: Kategorie produktów > Suszarki > Suszarki do rąk

Producent: Merida
Cena netto: 3 850,00 zł
Cena brutto: 4 735,50 zł
Kod QR:

Kieszeniowa suszarka do rąk Eco Jet z przednim panelem ze
stali nierdzewnej matowej
Obudowa: tworzywo ABS + stal szlachetna matowa powlekana lakierem dającym efekt
"ciepłej stali" (dotyczy przedniego panelu)
Moc wyjściowa: 1400 W / 700 W (tryb Eco)
Wymiary: wysokość 675 mm, szerokość 301 mm, głębokość 250 mm
Poziom hałasu: 78 dB
Bryzgoszczelność: IP22
Prędkość powietrza: 400 km/h
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Czas suszenia: maksymalny ciągły 18 s
Niezawodny, wysokosprawny silnik bezszczotkowy (silnik BLDC)
Cicha praca suszarki i wysoka sprawność energetyczna
Ręce suszone mogą być silnym strumieniem ciepłego bądź zimnego powietrza - suszarka
posiada wyłącznik grzałki
W trybie ECO, po wyłączeniu grzałki, pobór mocy spada o 50% i wynosi 700 W
Suszarka wyposażona w wyłącznik główny, który umożliwia wyłączenie suszarki bez
konieczności odłączania jej od zasilania
Przewód zasilający z wtyczką
Uruchamia się automatycznie za pomocą czujnika zbliżeniowego
LED-owy wskaźnik czasu suszenia i sygnalizator trybu pracy (ECO i Standard)
Podczas pracy komora suszenia oświetlana jest diodami LED
Woda zdmuchiwana z rąk odprowadzana jest do zbiornika, który znajduje się w dolnej
części obudowy
Wyposażona w filtry:
filtr antybakteryjny z warstwą pochłaniającą zapachy
filtr HEPA
Gwarancja: 3 lata
Suszarka kieszeniowa Merida Eco Jet to urządzenie dedykowane do nowoczesnej toalety
ogólnodostępnej. Suszarka jest wydajna i energooszczędna, suszy ręce w krótkim czasie, a przy
włączonym trybie Eco pobór mocy wynosi zaledwie 700 W. Obudowa z tworzywa ABS z przednim
panelem ze stali szlachetnej jest trwała i dobrze się prezentuje. Dopełnieniem jest nowoczesny
bezszczotkowy silnik BLDC. Dodatkowo, suszarka Eco Jet wyposażona została w filtr HEPA i filtr
antybakteryjny i pochłaniający zapachy.

Zobacz jakie korzyści niosą ze sobą suszarki kieszeniowe
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