SLIM
Preço:

215,25 €
Códigos de produto:

Referencia: SZ-250

Breve Descrição:

Procura um secador que economiza espaço, mas não compromete o desempenho?

Não procure mais, O SLIM é um secador de mãos ultra-fino com apenas 10cm de espessura!
Os secadores Pro-Slim produzem lâminas de ar com um desempenho de alta velocidade que
secam as mãos de forma rápida e higiénica.

Descrição:

Baixo consumo de energia, desde apenas 400W
A unidade produz um fluxo de ar potente e quente com um elemento de aquecimento que
permite optar entre baixo consumo com apenas 400 watts, as mãos secam rapidamente,
reduzindo o consumo de energia em comparação com secadores de mãos mais potentes com
elementos de aquecimento maiores.

Velocidade do ar Potente
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O SLIM seca as mãos com uma velocidade de ar impressionante de 85 metros por segundo para
uma secagem de alta performance.

Interruptor interno ajustável Quente/Frio
A temperatura do ar produzida na configuração mais baixa é de aproximadamente 24 graus e 40
graus na configuração mais alta.

Nível de ruído baixo
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.

Design ultra Fino & Robusto
Um dos secadores de mãos mais finos disponíveis com uma profundidade de apenas 10cm para
economizar espaço em casas de banho estreitas. Além da forma moderna e fina, este secador
de mãos também possui um impressionante tempo de secagem de 7 a 10 segundos com uma
velocidade de ar forte de 85 metros por segundo.
O SLIM é classificado como IP1 para uma instalação segura em WC´s comerciais.

Automático
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. Para ativar
basta acenar as mãos a 2 centímetros do sensor.

Resistente & Durável
A carcaça fabricada aço inoxidável é adequada para uso em áreas de alto risco, onde as
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tentativas de vandalismo podem ser comuns.

Energeticamente eficiente
O secador liga-se automaticamente quando detecta as mãos e para evitar desperdício de
energia, a unidade desliga-se automaticamente após a remoção das mãos.
A unidade possui um interruptor interno que permite selecionar a temperatura do ar para 24º ou
40º.

mais informação >>
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