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Suszarki do rąk
SUSZARKI DO RĄK ULTRONIC
Suszarka do rąk Ultronic to najnowsze osiągnięcie w segmencie suszarek dużych wydajności. Urządzenie wyróżnia się
potężnym, silnie skoncentrowanym strumieniem powietrza o prędkości ponad 300 km/h, który suszy dłonie
w czasie krótszym niż 15 sekund. Ta wysoka prędkość powietrza redukuje wilgoć z powierzchni dłoni niczym
chusteczki. Suszarka do rąk Ultronic jest najlepszym i ekonomiczny rozwiązaniem dla obsługi pomieszczeń sanitarnych
w hotelarstwie, gastronomi, obiektach publicznych. Przyczyny tego leżą w znacznie krótszym czasie suszenia, kontroli
pracy poprzez czujniki na podczerwień, niski pobór mocy. Dla wymagających jest również dostępna wersja ze stali
nierdzewnej. Zwarta konstrukcja nie tylko redukuje optycznie bryłę urządzenia w pomieszczeniu. Zapewnia także
wysoki poziom odporności na celowe uszkodzenia.
Ultronic S

Ultronic W

Ultronic W/S

››wyjątkowo krótki czas suszenia, poniżej 15 sekund
››strumień powietrza o prędkości ponad 300 km/h
››energooszczędna i przyjazna dla środowiska
››higieniczna obsługa
››laureatka “iF product design award 2012”
››odlewana z aluminium obudowa w kolorze białym lub matowej stali szlachetnej
››prosta instalacja na ścianie, otwory montażowe pasują również do suszarek HTE i HTT
Nr kat.

Typ

Moc Wysokość Szerokość Głębokość Cena kat. netto PLN

231582

Ultronic S

910 W

289 mm

258 mm

234 mm

231583

Ultronic W

910 W

289 mm

258 mm

234 mm

Technische Daten
Typ
Podłączenie elektryczne
Częstotliwość
Napięcie

Ultronic S

Ultronic W

1/N/PE ~ 220 – 240 V

1/N/PE ~ 220 – 240 V

50/60 Hz

50/60 Hz

230 V

230 V

Prąd znamionowy

4,0 A

4,0 A

Ciężar

4,4 kg

4,4 kg

Kolor
Materiał obudowy

stal nierdzewna

biały RAL 9003

odlew aluminium

odlew aluminium

Prędkość powietrza

94 m/s

94 m/s

Przepływ powietrza

200 m³/h

200 m³/h

Poziom hałasu

82 dB(A)

82 dB(A)

Rodzaj ochrony

IP24

IP24

I

I

Klasa ochrony

Błędy oraz zmiany techniczne zastrzeżone. Obowiązują ogólne warunki sprzedaży STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o.

www.stiebel-eltron.pl
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