
Technische omschrijving
Twinflow hands-in handendroger automatisch voor
wandmontage.Met verwarmingselement (slechts 400 Watt) met
aan/uit schakelaar.Standaard is de UIT functie ingeschakeld.Met
antibacteriële Biocote® bescherming. Laag stroomverbruik en
instelbare motorsnelheid 420-1100 Watt, waardoor het geluid
gehalveerd wordt. 62-72dB. Met HEPA filter. Verwisselbare
watertank 480ml. Luchtsnelheid: 234-410 km/u. Droogtijd: 8-15
seconden. 100% recyclebaar. Met automatische veiligheid switch-
off na 30 seconden continue gebruik.

Specificaties

Artikelnummer 12480

Materiaal ABS kunststof (Zwart)

H x B x D 665 mm x 320 mm x 228 mm

Gewicht 8,3 kg

Garantie 2 jaar na aankoopdatum

Toepassing Wandmontage

Eigenschappen Automatisch, met verwarmingselement met
aan/uit schakelaar (400 W), 234-410 km/u,
droogtijd: 8-15 seconden, 62-72 dB. Met
uitneembaar waterreservoir en HEPA filter

Wattage 420-1100 Watt
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Handendroger hands-in zwart automatisch, PQ14AZ
Na een ontspannen sanitaire stop zit u niet te wachten op het lawaai van een blazende handedroger. De ontwerpers van de
PlastiQ Line hebben daar al rekening mee gehouden. Met deze handendroger van PlastiQ Line met speciale geluidsreductie, rond
u uw toiletbezoek op een rustige manier af.  Er is duidelijk goed nagedacht over het ontwerp van deze ranke handendroger; de
zwarte kast is even opvallend als subtiel. Tel daar de subtiele geluidssterkte en ongekend snelle droogtijd bij op, en u heeft een
ideaal exemplaar in handen. Gebruik is eenvoudig; de droger slaat aan, zodra u de handen in het daarvoor bestemde gedeelte
plaatst. Bovendien is de droger voorzien van een Biocote® bescherming, wat hygiënisch gebruik garandeert. Als u ook niet zit te
wachten op een lawaaierige handendroger, vraagt u nu de offerte aan van de PlastiQ Line Handendroger hands-in zwart
automatisch.  

All Care, manufacturer of dispenserlines
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