Suszarka do rąk kieszeniowa 2200 W stal matowa
kod produktu: M-113
kategoria: Kategorie produktów > Suszarki > Suszarki kieszeniowe

Cena netto: 3 569,32 zł
Cena brutto: 4 390,26 zł
Kod QR:

Kieszeniowa suszarka ze stali nierdzewnej do
ogólnodostępnych toalet publicznych
Moc znamionowa: 2200 W
Materiał obudowy: stal nierdzewna
Wykończenie: mat
Wymiary: wysokość - 625 mm, szerokość - 290 mm, głębokość - 198 mm
Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka)
Prędkość powietrza: 95 m/s
Poziom hałasu: 68 dB
Średni czas suszenia: 5-8 s
Temperatura suszenia: 40°C
Dodatkowe funkcje: filtr HEPA
Waga suszarki: 12 kg
Napięcie zasilania: 230 V
Częstotliwość prądu: 50 Hz
Gwarancja: 36 miesięcy
Stopień ochrony: IP34

Znacząco wpływająca na poziom higieny w toalecie publicznej, wyposażona w antybakteryjny
filtr HEPA kieszeniowa suszarka do dłoni jest elementem wyposażenia łazienek doskonale
sprawdzającym się w ogólnodostępnych i używanych przez duże grupy ludzi ubikacjach.
Najwyższy poziom higieny zapewniany przez silny strumień ciepłego powietrza ściągającego
wilgoć bezpośrednio z powierzchni rąk sprawia, że urządzenie to jest świetnym rozwiązaniem dla
sanitariatów znajdujących się w pobliżu pasaży restauracyjnych w centrach handlowych, a także
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wszelkiego rodzaju przydrożnych zajazdów, stacji benzynowych i innych miejsc, w których
konieczne jest szybkie i dokładne mycie dłoni. Wykonana z odpornej na uszkodzenia i składającej
się z jednego elementu obudowa ze stali szlachetnej gwarantuje, że suszarka nie będzie podatna
na akty wandalizmu, zaś wysoka wodoszczelność i długa gwarancja sprawiają, że nie ma
potrzeby obawiać się o jej sprawność w czasie codziennej eksploatacji. Co istotne, w czasie
swojej pracy urządzenie nie emituje hałasu o zbyt dużym natężeniu i pozbywa się wody ze skóry
w zaledwie 5 do 8 sekund, co sprawia, że to akcesorium toaletowe zapewnia korzystającym z
niego osobom maksymalny stopień komfortu i nie wpływa znacząco na ogólny poziom hałasu w
danym miejscu.

Zalety kieszeniowej suszarki ze stali nierdzewnej
Odporna na uszkodzenia obudowa
Ograniczający ryzyko roznoszenia się bakterii filtr powietrza HEPA
Szybki czas suszenia dłoni
2,5-roczna gwarancja

Odbiorcy toaletowej suszarki kieszeniowej z matowej stali szlachetnej
Centra handlowe
Stacje benzynowe
Restauracje i zajazdy
Hotele
Kina
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