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Secador de Mãos com Sensor Veltia Fusion Cinza
 

 

 
 
  

Descrição

 

• Secador de mãos com sensor laser.

• Modelo para montagem na superfície.

• Habitação com frente pintada de cinza. Também
disponível em outras cores.

• Com tecnologia de filtro HEPA ZeroSmell ®.

• Eles são mostrados com 2 frentes de série (branco +
cor) e 2 discos de saída (Multi-jet e Blade).

• Configurável em dois tipos de energia: Turbo ou Eco.

• Adequado para coletividades e locais de alta frequência
de uso.

• Robusto, anti-vandalismo e seguro porque é construído
sem bordas afiadas ou outros elementos perigosos.

• Sensor infravermelho eletrônico que interrompe o
secador de mãos quando as mãos são removidas do
campo de detecção.

• Não têm resistência elétrica.

• Motor de velocidade do secador: 30000 r.p.m.

   
Características

Marca CUBOHOTEL

Categoria Secadores de
Mãos Baixo

Consumo

 
 

Preço

Preço 560,88 €

S/Iva 456,00 €

 
 

Produto na Loja

 Secador de Mãos com Sensor Veltia
Fusion Cinza

/pt/produto/secador-de-maos-com-sensor-Veltia-fusion-cinza
/pt/produto/secador-de-maos-com-sensor-Veltia-fusion-cinza


• Saída de ar com vários jatos, com sistema de
amortecimento acústico evita ruído causado pela saída de
ar.

• Potência no modo Turbo: 900 W. Modo Eco: 700 W.

• Tensão / Freqüência: 220-240 V - 50/60 Hz.

• Consumo em modo turbo: 4 A. Modo Eco: 3,2 A.

• Nível sonoro a 2 metros: 65 dBA.

• Índice de proteção: IP22.

• Dimensões: 16,4 x 17,7 x 27,7cm (comprimento x
profundidade x altura).

• Peso total: 3 kg.

• Turbo-Blade estima o tempo de secagem: 6-8
segundos.

• Turbo-Multijet estima o tempo de secagem: 8-10
segundos.

• Eco-Blade estima o tempo de secagem: 8-10 segundos.

• Eco-Multijet estima o tempo de secagem: 10 a 12
segundos.
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