
R1 suszarka do rąk

• Bezszczotkowy silnik

• Niskie zużycie energii - tylko 1000W

• Czas schnięcia tylko 10 sekund

• Poziom hałasu mniejszy niż 80 dB

• Higieniczny fi ltr HEPA z łatwym, zmiennym systemem

• Antybakteryjna powłoka ION PURE®

• Jednocześnie suszy ręce z obu stron

• Do 85% mniej zużycia energii w porównaniu do standardowych suszarek

• Anty-splash: utrzymuje otoczenie w czystości i suchości

• Automatyczny wyłącznik po 20 sekundach

• Zbiornik na wodę

• Bezobsługowe działanie i zabezpieczenie przed kradzieżą

• Wskaźnik pełnego zbiornika wody, wskaźnik zmiany fi ltra

• 5 lat gwarancji na części, 2 lata pełnej gwarancji

• Tabletka odświeżająca powietrze (opcjonalnie)

• Kolory: perłowy biały, srebrny, czarny, złoty szampanowy

• HACCP żywnościowy certyfi kat bezpieczeństwa

Suszarka do rąk R1 wyróżnia się atrakcyjnym 
designem, ekologiczną i ekonomiczną 
funkcjonalnością oraz wieloma innymi 
zaletami.

Dzięki mocnemu, dwustronnemu strumieniowi powietrza
ręce są w pełni suche po nie dłużej niż 10 sekundach.

R1 jest suszarką bezdotykową. Kształt suszarki zaprojektowany 
jest tak aby kropelki wody nie kapały na ubrania użytkownika 
lub na podłogę, dzięki czemu otoczenie pozostaje czyste i 
suche.
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Dane Techniczne Wymiary (SzxDłxWy)   334 x 233 x 670 mm
Waga  ± 9 kg
Napięcie wejściowe  220~240 V
Automatyczny wyłącznik po 20 sekundach
Termiczny wyłącznik  ≥ 80°C OFF
Częstotliwość   50/60 Hz
Moc 1000/700 W
Regulator obrotów silnika          2 stopniowa regulacja
Obroty na minutę    30.000
Prędkość powietrza  617/547 km/h
Poziom hałasu  mniej niż 80 dB (A)
Aktywacja  bezdotykowa
Obudowa  ABS fire protection 94VO,    
 PC, PMMA, powierzchniowy UV spray,
 ION PURE®  antybakteryjna powłoka
Certyfikaty  CE/GS, EMS, ETL, CCC
Gwarancja  5 lat na części / 2 lata pełna

Wymiary

334 mm
67

0 
m

m
233 mm

R1 suszarka do rąk

www.shoptuning.pl

Shop Tuning s.c., 45-315 Opole, ul. Głogowska 35c/11, tel. +48 604434038 / +48 604052882, Email: biuro@shoptuning.pl


