
JET DRYER® EDGE 
HIGH SPEED AIR HAND DRYER

Vysoušeč Jet Dryer EDGE je ten pravý tryskový vysoušeč do vaší dílny, a všude tam 
kde se vyskytuje velké množství lidí. Ruce jsou vysušeny do 10 vteřin. 
Je vybaven HEPA filtrem, takže nedochází k zanášení motoru prachovými částicemi. 
Provoz tryskového vysoušeče je nenákladný a v porovnání s papírovými ubrousky 
bezstarostný Certifikovaný HEPA filtr slouží k zachytávání i těch nejmenších 
prachových částic. Tento systém zabezpečuje maximální čistotu a dezinfekci 
vyfukovaného vzduchu.

Většina tryskových vysoušečů má zaoblené tvary. Jet Dryer EDGE je jiný! Hranatý 
design vynikne na moderních toaletách, kde bude dobře korespondovat s dalšími 
hranatými prvky jako jsou vodovodní baterie nebo kliky. Tělo vysoušeče je vyrobené 
z  ABS plastu, vybrat si můžete ze stříbrné nebo elegantní bílé barvy. Jet Dryer® 
EDGE je navíc ergonomicky tvarován a zpracován do posledního detailu. 
Už žádná mokrá podlaha, žádné papírové ručníky povalující se mimo odpadkový 
koš. Odkapávající voda nekončí na podlaze, jako u jiných vysoušečů, ale je 
zachycována v odkapávací nádobce ve spodní části přístroje.

revoluce v sušení rukou

Suché ruce do 10 sekund

Dvojitá řada trysek a prostorná sušící komora 

Antibakteriální povrch

Plynulost nastavení rychlosti stupně sušení

Systém pro zachycení odkapové vody DRY FLOOR

HEPA filtr pro maximální hygienu

10s

Výhody vysoušeče Jet Dryer® EDGE:

stříbrnábílá

Barevné varianty

Odkapová 
nádobka HEPA filtr

Prostorná zóna 
sušení

Napětí: AC 220-240 V Spouštěcí systém: automatický
Frekvence: 50/60 Hz IP ochrana: IPX4
Proudový odběr: 8,6 A Provozní teplota: -10ºC / +40ºC
Příkon celkem: 1700 - 2050 W Materiál krytu: ABS plast
Výkon motoru: 700 W Ochrana před přiliš dlouhým použitím: Auto. vypnutí motoru po 25 s

Výkon topného tělesa: 1000 - 1200 W
Nadproudová ochrana a ochrana proti 

přehřátí:
Ano

Filtrace vzduchu: HEPA filtr H13 Objem odkapové nádobky: 1000 ml
Maximální proud vzduchu: 95 m/s Rozměry přístroje (h/w/d): 655 x 305 x 200 mm
Průtok vzduchu: 44 l/s Hmotnost přístroje: 9,2 kg
Hlučnost: 70 dB Rozměry balení (h/w/d): 700 x 360 x 255 mm
Ohřev vzduchu: ano Hmotnost balení: 10,7 kg
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Produktové video

https://youtu.be/myc4wzG02hs
https://youtu.be/myc4wzG02hs

