VORTEX 2.0
Preço:

584,48 €
Códigos de produto:

Referencia: S-Z300

Breve Descrição:

Produz um jato de ar de alta velocidade capaz de secar as mãos em 7-8 segundos.

O secador de mãos VORTEX 2.0 gasta menos 90% de energia em comparação com os
secadores convencionais!

Descrição:

O mais pequeno secador de mãos a jacto no mercado global. Com Filtro HEPA de alta qualidade
e filtro de ar, filtragem dupla que permite reduzir as bactérias do ar. Características de
Segurança com Tecnologia Avançada.

O VORTEX S-Z100 está equipado com tecnologia de segurança – fornecendo uma solução
fiável, segura e eficaz.

Equipado com um interruptor que permite desligar o elemento de aquecimento permitindo
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economizar energia.

Velocidade do ar Extremo
O Secador de Mãos VORTEX de alta velocidade representa um avanço na secagem das mãos.
O motor de alta potência permite secar as mãos em cerca de 8 segundos. Elegante,
ultramoderno e agradável de usar. Graças ao seu baixo consumo energético, o impacto
ambiental é reduzido.

Sem toque
As mãos não tocam em nenhuma parte da unidade, tornando o design livre de toques e
soberbamente higiénico.
O secador de mãos VORTEX possui dois sensores de infravermelhos e dois LED´S azuis que
permitem detetar em simultâneo qualquer movimento. O que significa que funciona sempre que
necessário. Um secador convencional possui apenas um sensor o que provoca frequentemente
falhas na deteção do movimento das mãos.

Bandeja de colecta de água

Ao contrário de muitos outros secadores de mãos, o secador possui uma bandeja que recolhe os
desperdícios de água evitando os salpicos, mantendo o chão seco e diminuindo o risco de
quedas e sujidade. Permite poupar tempo, melhorando as condições sanitárias.
Com sensor inteligente, que o informa quando é necessário esvaziar o depósito de água.

Baixo Ruído
O VORTEX 2.0 é silencioso quando comparado com outras marcas líderes de mercado.
Os secadores de mãos Low Noise são essenciais em ambientes comerciais e este modelo opera
a 72dB medidos a partir de 1m de distância, o que é inferior a muitas marcas líderes de
secadores de mãos disponíveis no mercado.
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Comutação Quente/Frio
O VORTEX 2.0 possui comutação inteligente, permitindo que escolha as configurações ideais
para seu WC, quente ou frio. Mudar para o modo frio pode reduzir o uso de energia para menos
de 50% - fantástico para ambientes de economia de energia.

Opções de comutação:
Cool-Mode (Aquecedor OFF) = Total de 900W
Hot-Mode (Aquecedor ligado) = total de 1000W

+ espaço para as mãos

A cavidade de secagem do secador é mais larga do que a maioria das outras marcas de
secadores de mãos, permitindo uma secagem mais higiénica e confortável e evitando os
respingos.

O VORTEX permite reduzir ao mínimo o consumo de energia.
Utiliza menos 85 a 90% de energia comparado com os secadores convencionais
O motor de alto vácuo poupa energia utilizando apenas 900 watts de potência. O tempo de
secagem diminuto e o consumo reduzido de energia ajudam a poupar dinheiro e a reduzir
significativamente a emissão de carbono. Um secador de mãos convencional utiliza cerca de
1650W com um tempo de secagem entre 30-40 segundos.
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Especificações:
O mais pequeno secador de mãos a jacto no mercado global.
Painel de aço inoxidável.
Equipado com motor digital sem escovas 22000 RPM
Filtro HEPA de alta qualidade reduzem as bactérias do ar.
Sensor inteligente, que o informa quando é necessário esvaziar o depósito de água.
Interruptor inteligente de baixa voltagem de 5,12V - escolha ar quente/frio, ON & OFF num
só botão.
Rodapé de ferro inoxidável, maior duração do que o plástico.
Sobrecarga de sobreaquecimento sobre a protecção actual
Especificações Técnicas:
Modelo: S-Z300
Voltagem: 220V-240V
Frequência: 50Hz-60Hz
Potência Nominal: 1900W
Motor: 900W
Elemento de Calor: PTC 1000W
Protecção: 20 segundos auto off.
Velocidade do ar: 106m/s
Potência em repouso: 0.5W
Classe de proteção: IPX4
Peso: 7KG
Dimensões do produto: 210*300*488mm
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