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TECHNISCHE GEGEVENS
materiaal: High impact PA6 VO plastic ABS,

kleuren: Wit (Ref. PQ14A) RVS look (Ref. PQ14ACS),

afmetingen: 656x320x226 mm, gewicht: 8,3 kg,

wanddikte: 3 mm, voltage: 220-240 V, stroom: 3,2-5 Amp.,

max. luchtsnelheid: 410 km/h, motor vermogen: 420 tot 1100 W,

IP: IPX4, capaciteit watertank: 480 ml, gemiddelde droogtijd: 

8-10 sec. en geluidsniveau (op 2m): 65-68 dB

•  4 luchtuitlaten voor snelle handendroging 

•  LED’s geven een snelle indicatie van de status 
 van de handendroger 

•  2 IR sensors

•   Bewezen antimicrobiële en antibacteriële 
bescherming door middel van Biocote® welke 
de groei remt van micro-organismen zoals bacteriën 
en schimmels

•   HEPA fi lter is H13 volgens EN1822:2009. 
 Filtert 99,95% van deeltjes groter dan 0,3 micron. 
 100 % vochtbestendig. Filter is uitwisselbaar

•  Een optionele geurneutralisator voor een schonere 
 en aangenamere sfeer in de sanitaire ruimte

•    Ergonomisch vormgegeven wateropvang en 
afvoergoot. Door de rondingen is deze eenvoudig 
te reinigen

•   Motor traploos instelbaar van 1100 tot 420 Watt 
 waardoor het geluid gehalveerd wordt 

•  Waterreservoir is uitneembaar en daardoor 
 eenvoudig te reinigen 

•  Sterke wandbevestiging door middel 
 van metalen muurplaat

Innovatief design, volautomatisch, twee sensoren 

aan elke zijde van het apparaat voor onmiddellijke 

detectie, instelbare motorsnelheid, 30 seconden 

veiligheids-timer, antibacteriële Biocote® 

bescherming, fi lter is uitwisselbaar, luchtverfrisser 

(optioneel), laagste geluidsniveau in zijn klasse, 

watertank met Biocote® bescherming, akoestisch 

en optisch signaal bij volle watertank, ventiel om 

het waterreservoir te legen, veilige en schone 

omgeving omdat er geen water op de vloer komt, 

anti-graffi ti behandeling kap (optioneel), eenvoudig 

in onderhoud, teller houd het aantal drogingen en 

draaiuren bij, europese fabrikant, 100% recyclebaar 

kunststof en ideaal voor drukke openbare toiletten.
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