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Descrição

 

• Tempo de funcionamento: 8-10 segundos, extrai até
95% da água.

• Já Inclui um KIT limpeza oferta (pano, liquido, chave,
escovilhão).

O nosso produto está presente a nivel mundial em
mercados muito diversificados como E.U.A., França,
Alemanha, Reino Unido, Italia, Australia, entre outros.

O mercado a que nos dirigimos são empresas e/ou
instituições que gerem espaços onde os ambientes de
água sejam um elemento central. Falamos de Ginásios,
Spas, Hotéis, Complexos de piscinas, Complexos
Termais, mas também para particulares.

   
Características
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O SWIMSUITDRYER é um secador de fatos de banho.

O nosso produto é tecnologicamente o mais desenvolvido
do mercado, super silencioso e de fácil montagem,
destacando-se claramente da concorrência.

A sua principal função é eliminar em 95% a presença de
água na roupa de banho, proporcionando, por isso, ao
seu utilizador o máximo de conforto.

O SWIMSUITDRYER vai permitir aos nossos clientes
proporcionar níveis de serviço elevados que se prendem
com:

• Maior nivel de conforto ao utilizador;

• Menos humidade dentro dos sacos dos utilizadores;

• Menos maus odores;

• Menos mofo e bactérias;

• Menos água/humidade nos vestiários;

• Maior facilidade na higienização dos espaços

Num mercado super competitivo, poder oferecer aos seus
clientes níveis elevados de satisfação é fundamental e
não temos dúvidas que o SWIMSUITDRYER irá contribuir
para poder marcar essa diferenciação.

• ESPECIFICAÇÕES:

• Medidas: Altura 590mm x Largura 375mm x
Profundidade 365mm.

• Peso: Aproximadamente 22kg / 25kg incluindo
embalagem.

• Consumo de energia: Aproximadamente: 3W standby /
350W em operação.

• Medidas do tubo de drenagem: Comprimento 100 mm /
outras medidas disponíveis conforme necessário
Diâmetro interno 28,0 mm / Diâmetro externo 33,5 mm.



• Motor de longa duração: Disponível à prova de água
IP54 em 220-240V 50 / 60HZ e 110-120V 50 / 60HZ.

• Freio a disco: não há necessidade de manutenção.
Freio de ação rápida.

• Fácil manutenção: Fácil acesso ao interior por
parafusos especiais sem rebites.

• Estrutura e componentes em aço inoxidável: Estrutura
de polietileno durável e não condutora.

• Fácil de pressionar a tampa: funciona eletricamente
sem peças mecânicas ou ajustáveis.

• Parada automática preventiva de danos: reset
automático do motor.

• Temporizador de 10 segundos: a operação é
interrompida após 10 segundos.

• Sem vibrações: estrutura sólida, anti-vibração e
inoxidável.
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