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Secador Mãos Inox Escovado Filtro Hepa Baixo Consumo
 

 

 
 
  

Descrição

Secador de mãos automático.

Ar quente.

Material: Aço inoxidável AISI 304.

Tipo de motor: Com escovas.

Voltagem: 110V - 220V

Potência do motor: 550 W

Frequência: 50Hz - 60Hz

Velocidade do ar: 70m/s

Consumo: 1200W

Filtro: HEPA

Grau de isolamento elétrico: I

Temperatura do ar: 20 C - 40 C

   
Características

Marca CUBOHOTEL

Categoria Secadores de
Mãos Baixo

Consumo

 
 

Preço

Preço 197,82 €

S/Iva 160,83 €

 
 

Produto na Loja

 Secador Mãos Inox Escovado Filtro
Hepa Baixo Consumo

/pt/produto/secador-maos-inox-escovado-cubo-new-generation-filtro-hepa-1200w
/pt/produto/secador-maos-inox-escovado-cubo-new-generation-filtro-hepa-1200w


Índice de proteção da água: IPX 1

Rotação do motor: 20000 rpm

Fluxo de ar: 34 L/s

Pressão acústica: 70 dB

Potência em espera: 2W

Tempo de secagem: 10 -15 seg

Distância do sensor: 150-200mm

Inclui um sensor inteligente que regula a
temperatura do ar. Uma vez que a temperatura
ambiente ultrapasse os 25°C, a resistência
deixará de funcionar e a única potência utilizada
será a do motor, garantindo assim maior
economia de energia e conforto de secagem.

Os trabalhos de manutenção devem ser
realizados por pessoal qualificado, eletricistas ou
técnicos de manutenção.

Pelo menos duas vezes por ano, a carcaça deve
ser desmontada e os restos de poeira e outras
sujidades e partículas que possam ter aderido ao
interior do secador devem ser removidos.

Limpe a caixa com produtos de limpeza
especialmente indicados para superfícies
metálicas.

Por norma, este aparelho deve ser instalado a
uma distância mínima de 1m de qualquer fonte de
água.

Evite qualquer tipo de exposição direta de água
no aparelho.

Evite bloquear tanto a entrada quanto a saída de
ar.

Fixação: Por meio de parafusos e buchas
inclusos.

Funcionamento: Coloque as mãos sob o secador,
a cerca de 15 cm dele para que o sensor detecte
sua presença e conecte o ventilador e a
resistência. Continue esfregando as mãos
suavemente pelo tempo que for necessário até
que o grau de secura desejado seja alcançado. A
máquina de secar pára automaticamente após 45
s.

Dimensões: 31 x 30 x 17 cm (Altura x
Comprimento x Largura)



Garantia: 2 anos
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