
Odkapová 
nádobka HEPA filtr

Prostorná zóna 
sušení

Napětí: AC 220-240 V Spouštěcí systém: automatický
Frekvence: 50/60 Hz IP ochrana: IPX1
Proudový odběr: 8,6 A Provozní teplota: -10ºC / +40ºC
Příkon celkem: 1750 - 2050 W Materiál krytu: ABS plast
Výkon motoru: 750 W Ochrana před přiliš dlouhým použitím: Auto. vypnutí motoru po 25 s

Výkon topného tělesa: 1050 - 1250 W
Nadproudová ochrana a ochrana proti 

přehřátí:
Ano

Filtrace vzduchu: HEPA filtr H13 Objem odkapové nádobky: 750 ml
Maximální proud vzduchu: 95 m/s Rozměry přístroje (h/w/d): 700 x 300 x 220 mm
Průtok vzduchu: 46 l/s Hmotnost přístroje: 8,45 kg
Hlučnost: 75 dB Rozměry balení (h/w/d): 730 x 355 x 280 mm
Ohřev vzduchu: ano Hmotnost balení: 10 kg
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JET DRYER® CLASSIC 
HIGH SPEED AIR HAND DRYER

Tryskový vysoušeč rukou Jet Dryer® CLASSIC s HEPA filtrem. Pokud vyžadujete 
hygienické prostředí a čistotu na vašich toaletách, Jet Dryer® CLASSIC je tou nejlepší 
volbou. Certifikovaný HEPA filtr slouží k zachytávání i těch nejmenších prachových 
částic. 

Hygienický elektrický tryskový vysoušeč rukou Jet Dryer® CLASSIC, patří na každou 
toaletu, do nemocnice, farmaceutických zařízení, veřejných budov a areálů, škol 
a stravovacích zařízení na každou provozovnu či firmu, která se maximálně stará 
o své zákazníky a zaměstnance. Jet Dryer® CLASSIC 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

2 rychlosti stupně sušení

Systém pro zachycení odkapové vody DRY FLOOR

HEPA filtr pro maximální hygienu

10s

Výhody vysoušeče Jet Dryer® CLASSIC:

stříbrnábílá

Barevné varianty

specifikace

Produktové video

http://https://youtu.be/C7WUL5uimVM
https://youtu.be/C7WUL5uimVM

