TURBO II
Preço:

191,88 €
Códigos de produto:

Referencia: S-5600

Breve Descrição:

Secador de Mãos com tabuleiro Anti-Pingos!

O secador de mãos TURBO apresenta um design contemporâneo, com um desempenho de alta
velocidade e, simultaneamente, um baixo consumo energético.

Descrição:

Produz uma lâmina de ar potente a 90m/s
A maquina força uma lâmina de ar potente a 90m/s a partir de uma única faixa de saída,
basicamente usando a tecnologia de secadores de mãos tipo "hands in" lâmina de ar.

Nível de ruído relativamente baixo.
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Com um nível de ruído de 72dB medido a partir de 1 metro de distância, o secador de mãos não
causará desconforto aos usuários vulneráveis, tornando-o o secador de mãos ideal para
instalações sanitárias com isolamento acústico deficiente.

Secador compacto de estilo lâminas de ar.
O TURBO é o substituto perfeito do secador de mãos convencional. Num estilo compacto, com
um revestimento em ABS cinzento e filtro de ar, este modelo apresenta características mais
vantajosas e maior potência. Apesar do desempenho de alta velocidade, regista níveis eficientes
de consumo de energia quando comparado com produtos da mesma gama. O TURBO
apresenta maiores benefícios incluindo menor consumo de energia, menor ruído, tabuleiro anti
pingos removível, ocupando menos espaço o que o torna a melhor escolha entre os secadores
de mãos de alto desempenho.

Resistente
Fabricado em ABS/Policarbonato resistente e duradouro, ideal para uso em áreas de alto
trafego.

Com Tabuleiro recuperador de água
O aparelho esta equipado com um tabuleiro recuperador de água (opcional) que evita os
salpicos e permite que o chão se mantenha seco, facilitando a limpeza e aumentando as
condições de higiene.
Ideal para áreas de muito movimento. Ajuda a evitar deslizes e quedas.

Sem germes, sem contato!
A operação automática garante uma experiência de secagem de mãos mais higiénica sem
contato necessário com a unidade. Muitas vezes, o botão de pressão de um secador de mãos
manual pode abrigar muitas bactérias que levam à contaminação cruzada.
A tecnologia touchless é confiável e oferece desempenho otimizado consistente. Basta acenar a
sua mão a 2 centímetros do sensor para ativar.
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Interruptor Quente/Frio
O TURBO oferece ainda a possibilidade de regular a temperatura do ar através do interruptor
QUENTE/FRIO, o que permite um maior controle sobre o equipamento e maior poupança de
energia.

Energeticamente eficiente
Recentemente foram feitos progressos significativos neste tipo de tecnologia em que o aspeto
mais relevante passa a ser a velocidade do fluxo do ar em detrimento do tempo de secagem, o
que diminui substancialmente o consumo de energia. Esta combinação de benefícios reduz os
custos de funcionamento de tal forma que o retorno do investimento terá lugar em pouco tempo
– o que é verdadeiramente incrível!

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Potencia: 1100W
Fluxo do ar: 90m/s
Tempo de secagem: em média 7 Segundos
RPM: 24000
Sensor: automático por infravermelhos
Temporizador: 60S
Material: ABS
Voltagem: 220V-240V
Frequência: 50HZ
Corrente: 10A
Classe de Protecção: IPX1
Dimensões com tabuleiro: 248*178*245mm
Dimensões sem tabuleiro: 248*178*245mm
Garantia: 2 anos
Certificação: CE, RoHs
mais informação >>
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