Suszarka do rąk 1500 W stal matowa
kod produktu: M-298-B
kategoria: Kategorie produktów > Suszarki > Suszarki do rąk

Cena netto: 244,92 zł
Cena brutto: 301,25 zł
Kod QR:

Wykonana z matowej stali bezdotykowa łazienkowa suszarka
do dłoni
Moc znamionowa: 1500 W
Materiał obudowy: stal nierdzewna
Wykończenie: mat
Wymiary: wysokość - 210 mm, szerokość - 260 mm, głębokość - 150 mm
Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka)
Sposób zasilania: przewód z wtyczką
Prędkość powietrza: 12 m/s
Poziom hałasu: 40 dB
Średni czas suszenia: 20-30 s
Temperatura suszenia: 50°C
Napięcie zasilania: 230-240 V
Częstotliwość prądu: 50 Hz
Gwarancja: 24 miesiące
Stopień ochrony: IPX1

Nieduża i odporna na uszkodzenia, automatyczna suszarka do rąk z obudową z matowej stali
szlachetnej to akcesorium do WC które zostało stworzone z myślą o toaletach w których duże
znaczenie mają oszczędność miejsca oraz wysoki poziom higieny. Dzięki bezdotykowej aktywacji
przy pomocy wykrywającego zbliżanie dłoni czujnika, zmniejszone zostaje ryzyko przenoszenia
się bakterii, a niski poziom hałasu wynoszący zaledwie około 40 decybeli sprawia, że suszące
ciało za pomocą ciepłego nawiewu urządzenie zapewnia najwyższy komfort użytkowania
zarówno samej suszarki, jak i całej toalety. Wykorzystanie szlifowanej stali nierdzewnej zapewnia
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znaczną wytrzymałość tego cechującego się uniwersalnym, pasującym do wielu łazienek
designem, elementu wyposażenia ubikacji, a dwuletnia gwarancja pozwala być spokojnym o
niepodatność na usterki podczas codziennej eksploatacji oraz czyszczenia. Wszystkie te cechy
sprawiają, że ta bezdotykowa suszarka do rąk doskonale sprawdzi się w ogólnodostępnych
sanitariatach o średnim i niskim natężeniu ruchu, zapewniając przyjemne i higieniczne
pozbywanie się wilgoci ze skóry dłoni. Dlatego własnie jest to szczególnie dobry produkt dla
łazienek i toalet znajdujących się w biurach, instytucjach kulturalnych takich jak muzea i teatry,
a także restauracjach.

Zalety bezdotykowej suszarki ze stali nierdzewnej
Odporna na uszkodzenia obudowa
Niski poziom generowanego hałasu
Automatyczna aktywacja zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii
Uniwersalny design i małe rozmiary

Odbiorcy toaletowej suszarki z matowej stali szlachetnej
Instytucje kulturalne takie jak galerie, muzea i teatry
Biura
Restauracje
Hotele
Sale konferencyjne
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