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Suszarka do rąk PONENTE
2300W
Cena brutto

436,65 zł

Cena netto

355,00 zł

Dostępność

Towar w stałej ofercie

Czas wysyłki

1-2 dni robocze

Numer katalogowy

D2300PFG

Opis produktu

Suszarka do rąk PONENTE
Automatyczna suszarka do rąk, wyposażona w czujnik automatycznie uruchamiający wentylator i grzałkę w momencie
zbliżenia rąk do urządzenia. Po odsunięciu rąk urządzenie wyłącza się samoczynnie po kilku sekundach. Obudowa suszarki
wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS zapewniającego trwałość i łatwe utrzymanie w czystości przez
wiele lat. Obudowa jest odporna na promieniowanie UV. Model ten znakomicie sprawdza się w obiektach użyteczności
publicznej, a zwłaszcza w toaletach ogólnodostępnych w szkołach, urzędach, restauracjach, stacjach paliw, itp.Montaż
urządzenia nie sprawia trudności dzięki dołączonemu do niego zestawowi montażowemu. Niewielka, cicho pracująca, nie
wymagająca konserwacji jest znacznie tańsza w użytkowaniu niż ręczniki jednorazowe. Posiada certyfikat zgodności z
normami CE oraz IPXI

moc: 2300 W
kolor obudowy: srebrny
obudowa wykonana ze wzmocnionego tworzywa sztucznego ABS
napięcie zasilania: 220-23-40 V
częstotliwość prądu: 50 - 60 Hz
sposób uruchamiania: automatyczny - fotokomórka
sposób wyłączania: automatyczny - wyłącznik czasowy
odległość wymagana do uruchomienia: 3- 15 cm od wylotu powietrza
prędkość powietrza: 20 m/s
temperatura suszenia: 45- 70°C
czas suszenia: 15- 20 s
poziom hałasu: 70 dB
rodzaj montażu: naścienny - przykręcana
waga: 3,5 kg
łatwa w utrzymaniu w czystości
długość przewodu sieciowego: ok 0.8 m
wtyczka do prądu: jest
wymiary: A szer. 265 mm x B głęb. 210 mm x C wys. 230 mm
CE deklaracja zgodności producenta
klasa wodoodporności obudowy : IPXI
gwarancja: 24 miesiące " door- to- door "
Opakowanie zawiera :

Elektryczna suszarka do rąk
Instrukcja obsługi i montażu
Elementy montażowe
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Kartę gwarancyjną

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

