
Kruhový design, absorpční kámen a možnost použití na toaletách pro 
hendikepované, dělají z Jet Dryer ORBIT naprosto jedinečný vysoušeč. Ruce 
jsou díky tornádo efektu suché do sedmi sekund. Díky tomu, že se instaluje 
výše, než ostatní tryskové vysoušeče, můžete jej dobře využít i na prostorově 
atypických umývárnách. Jet Dryer ORBIT je vybaven HEPA filtrem, takže 
nedochází k zanášení motoru prachovými částicemi. Jet Dryer ORBIT je 
navržený pro použití na bezbariérových toaletách. Do většiny vysoušečů se ruce vkládají 
ze shora. To může být velmi limitující pro uživatele na invalidním vozíku. Do vysoušeče ORBIT 
se ruce vkládají z přední strany, takže je použití velmi snadné i pro hendikepované.
Provoz tryskového vysoušeče je nenákladný a v porovnání s papírovými ubrousky, 
Jet Dryer ORBIT pomůže snížit provozní náklady, a navíc chránit přírodu. 

Ergonomický kruhový design

Tornádo efekt sušení

Absorpční kámen pro zachycení vody Dry Floor

Proud vzduchu až 125 m/s

Vhodný pro hendikepované

Vysuší ruce do 10 sekund

Dvojitá filtrace vzduchovým filtrem 
a HEPA filtrem

10s

8 trysek HEPA filtrAbsorpční kámen

Napětí: AC 220-240 V Spouštěcí systém: automatický
Frekvence: 50/60 Hz IP ochrana: IPX4
Proudový odběr: 9 A Provozní teplota: -10ºC / +40ºC
Příkon celkem: 1050 - 1450 W Materiál krytu: ABS plast
Výkon motoru: 500 - 900 W Ochrana před přiliš dlouhým použitím: Auto. vypnutí motoru po 25 s

Výkon topného tělesa: 550 W
Nadproudová ochrana a ochrana proti 

přehřátí:
Ano

Filtrace vzduchu: HEPA filtr H12 Systém zachycení vody Dry Floor:
Keramický kámen, 
odkapová nádobka 250 ml

Maximální proud vzduchu: 75-105 m/s Rozměry přístroje (h/w/d): 618 x 360 x 185 mm
Průtok vzduchu: 23-36 l/s Hmotnost přístroje: 8 kg
Hlučnost: 75 dB Rozměry balení (h/w/d): 970 x 360 x 230 mm
Ohřev vzduchu: ano Hmotnost balení: 9,5 kg

stříbrnábílá

Barevné varianty

JET DRYER® ORBIT
HIGH SPEED AIR HAND DRYER

revoluce v sušení rukou

specifikace
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Výhody vysoušeče Jet Dryer® ORBIT:

Produktové video

https://youtu.be/64c4OSwzH5Y
https://youtu.be/64c4OSwzH5Y

