ecoDRY 550

špičkový osoušeč rukou
Pro Vaše toalety a koupelny
Největší přednosti
Originální design od italských návrhářů v provedení bílý plast
nebo saténový hliník
Zapínání automatickým pohybovým senzorem
LED „modré“ osvětlení při chodu sušiče
Výtoková rychlost proudu vzduchu 250 km/hod
Průtok 150 m3/hod
26.000 otáček/min
Motor 550 W – spotřeba pouze 2,3 W na jeden sušící cyklus
Velice rychlé osušení během 10 –14 s
Nízká hlučnost 68 dB(A)/2 m
Výstup proudícího vzduchu v podobě vzduchové čepele
Nejmenší vysokorychlostní osoušeč rukou ve své kategorii
 evoluční dvojitý antibakteriální systém ochrany: antibakteriální
R
systém Agion® a HEPA filtr
CE, ochrana IP23, dvojitá izolace
Elektrické napájení 220/240 V – 50/60 Hz
3 roky záruka
Firma Airflow je pyšná, že Vám může představit nový ekonomický a současně ekologický osoušecí systém – ecoDRY 550
s unikátní dvojitou antibakteriální ochranou. Vnitřní povrch plastových komponent je opatřen speciálním antibakteriálním
systémem Agion®, který pomocí vrstvy anorganické sloučeniny stříbra výrazně redukuje výskyt bakterií a posiluje ochranu proti jejich
výskytu s účinností až 99,9%. Osoušeč rukou ecoDRY 550 je navíc vybaven výkonným HEPA filtrem s účinností 99,997%, který je
zárukou, že na Vaše ruce vždy fouká pouze čistý vzduch.
ecoDRY 550 nabízí mimořádný výkon! K dokonalému osušení rukou dojde za pouhých 10 –14 sekund. Současně šetříte
elektrickou energii, neboť zabudovaný 550 W motor spotřebuje pouhých 2,3 W při jednom sušícím cyklu.
ecoDRY 550 se může pochlubit svěžím moderním designem s ergonomickými prvky, které jej staví nad současné konkurenční
osoušeče dané kategorie.
Všechny moderní špičkové osoušeče rukou jsou konstruovány bez topných těles, neboť tato jsou doslova líhní bakterií, které
si v teplém vlhkém prostředí přímo libují. Proto je i v našem osoušeči rukou teplo generováno přímo od motoru.

®

Modely
Bílý

ABS plastový kryt

Satin

stříbrný satén (kartáčovaný hliníkový odlitek)

Technická data
Specifikace

ecoDRY 550 ABS

ecoDRY 550 Satin

Funkce

Automatický senzor

Automatický senzor

Materiál

ABS

Hliníkový odlitek

Barva

bílá

Matná stříbrná (satén)

Příkon/Spotřeba

550 W/2,3 W na jeden sušící cyklus

550 W/2,3 W na jeden sušící cyklus

Výtoková rychlost vzduchu

250 km/hod

250 km/hod

Otáčky ventilátoru

26.000 ot/min

26.000 ot/min

Vzduchový výkon

150 m /hod

150 m3/hod

Čas osušení

10–14 s

10–14 s

Hlučnost (2 m)

68 dB(A)

68 dB(A)

Krytí

IP23

IP23

Hmotnost

3 kg

5 kg

Rozměry

285 x 221 x 157 mm

285 x 221 x 157 mm

3

Rozměry

Způsob osoušení
Výstup proudícího vzduchu v podobě vzduchové čepele

Příslušenství a náhradní díly
HEPA filtry a náhradní uhlíkové kartáče jsou k dispozici na
vyžádání u prodejce.
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