Suszarka do rąk 1800 W stal matowa
kod produktu: M-233S
kategoria: Kategorie produktów > Suszarki > Suszarki do rąk

Cena netto: 480,01 zł
Cena brutto: 590,41 zł
Kod QR:

Aktywowana automatycznie suszarka łazienkowa z matowej
stali szlachetnej
Moc znamionowa: 1800 W
Materiał obudowy: stal nierdzewna
Wykończenie: matowe
Wymiary: wysokość - 290 mm, szerokość - 220 mm, głębokość - 152 mm
Sposób uruchamiania: automatyczny (fotokomórka)
Prędkość powietrza: 85 m/s
Poziom hałasu: 78 dB
Średni czas suszenia: 8-10 s
Napięcie zasilania: 230 V
Częstotliwość prądu: 50 Hz
Gwarancja: 24 miesiące
Stopień ochrony: IP23

Przeznaczona do łazienek o dużym natężeniu ruchu bezdotykowa suszarka do rąk jest jednym z
najważniejszych elementów wyposażenia zaprojektowanego z myślą o komforcie i higienie WC.
Nowoczesne rozwiązania obejmujące filtr wydmuchiwanego powietrza oraz wyposażony w
wyłącznik termiczny silnik szczotkowy sprawiają, że urządzenie to jest świetnym rozwiązaniem
dla toalet w których liczy się wysoka niezawodność oraz odporność na intensywną eksploatację,
zaś wytrzymała, wykonana z matowej stali szlachetnej obudowa doskonale chroni suszarkę przed
wandalami. Brak ostrych krawędzi gwarantuje bezpieczeństwo i pozwala na montaż nawet w
miejscach często odwiedzanych przez dzieci, a bezdotykowa aktywacja za pomocą czujnika
pozwala ograniczyć ilość bakterii na świeżo umytych dłoniach, dzięki czemu urządzenie to
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sprawdza się doskonale w sanitariatach i ubikacjach znajdujących się w takich miejscach jak
restauracje, szpitale, przychodnie oraz stacje benzynowe, gdzie liczy się dokładne suszenie rąk
oraz oszczędność pieniędzy poprzez ograniczenie wydatków związanych z eksploatacją
toalet. Rezygnacja z papierowych jednorazowych ręczników wymagających ciągłego
uzupełniania zapasów w połączeniu z możliwością wyłączenia wykorzystywanej przez suszarkę i
przyczyniającej się do wzrostu poboru mocy grzałki pozwala znacząco zmniejszyć koszty
generowane każdego dnia przez odwiedzaną przez dużą liczbę ludzi łazienkę i tym samym czyni
ten element wyposażenia sanitariatu niezwykle korzystną inwestycją.

Zalety bezdotykowej suszarki z filtrem powietrza
Odporna na uszkodzenia obudowa
Filtr poprawiający jakość powietrza i żywotność urządzenia
Automatyczna aktywacja zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii
Silnik wyposażony w wyłącznik termiczny

Odbiorcy automatycznej suszarki do ogólnodostępnych WC
Szpitale i przychodnie
Placówki oświatowe
Restauracje
Obiekty sportowe
Sale konferencyjne
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