
Suszarka do rąk MKUVS
• Obudowa wykonana z najwyższej stali kwasoodpornej AISI 304
• Obudowa odporna na wilgoć, korozję, rdzę i niektóre kwasy
• Ciche działanie, jedynie 75 decybeli
• System UVC 360° sterylizujący wewnętrzy przepływ powietrza
• ~12 sekundowe suszenie rąk
• Ekonomiczne zużycie energii elektrycznej
• Filtr HEPA
• Ochrona IPX3
• Niewielkie zapotrzebowanie na energię
• Niezastąpiona w obiektach o wysokim natężeniu użytkowania
• Szybki i mocny ciepły nawiew powoduję natychmiastowe usunięcie kropel
wody z dłoni
• Wysoko obrotowy silnik nowej generacji
• Automatyczne wyłączenie po 60 sekundach ciągłego użytkowania
• Najnowsza technologia szybkiego i bezurazowego suszenia skóry dłoni
• Nowoczesny design
• Przyjazna środowisku
• Łatwa i szybka dezynfekcja

Obudowa Stal nierdzewna AISI 304

Wykończenie Mat

Działanie Na fotokomórkę

Wymiary 183 x 275 x 162 mm

Napięcie 220 – 240 V, 50/60 Hz

Całkowita moc 950 W

Filtr HEPA Tak

UVC System 360° z wewnętrzną sterylizacją powietrza

Poziom głośności 75 dB

Prędkość powietrza 396 km/h

Czas suszenia ~12 s

Klasa energetyczna IPX3

Waga 2,2 kg

Suszarka do rąk na fotokomórkę to niezastąpione urządzenie w łazienkach
publicznych, biurowych, szkolnych czy szpitalnych. Wierzchnia obudowa
suszarki została wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 o grubości powłoki
1,2mm i o matowym wykończeniu. Użyta do produkcji obudowy stal AISI
304 charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję, rdzę oraz akty
wandalizmu. Ponadto, stalowa obudowa posiada ochronę IPX3.
Ochrona IPX3, czyli ochrona produktu przed spryskiwaniem.
Metalowa suszarka do rąk MKUVS jest wyposażona w system filtrów HEPA.
Jej moc znamionowa wynosi 1000W, przy czym prędkość wydmuchiwanego
powietrza wynosi do 396 km/h. Czas pojedynczego suszenia wynosi około
12 sekund, przy czym temperatura powietrza wynosi do 50°C (przy
dystansie 10 cm temperatura spada do około 25℃). Poziom głośności
suszarki nie przekracza 75 dB. Ponadto, suszarka MKUVS posiada tryb
bezpieczeństwa w postaci automatycznego wyłączenia po 60 sekundach
ciągłego użytkowania;
Ważną informacją jest również to, iż każda suszarka posiada Deklarację
zgodności CE oraz Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Kod produktu:
MKUVS


