
V kompaktním horkovzdušném osoušeči Jet Dryer BOOSTER se ukrývá sušící síla 
tryskového vysoušeče. Výkonný osoušeč rukou v antivandal provedení. 
Silně dimenzovaný motor v prostorném kovovém krytu předurčuje tento osoušeč 
do provozů s velmi frekventovaným provozem. Konstrukce topného tělesa je navržena tak, 
že dochází k prakticky okamžitému nahřátí na provozní teplotu. 
Tělo osoušeče Jet Dryer BOOSTER je vyrobeno ze silného a velmi houževnatého kovu. 
Můžete si vybrat mezi provedením z lakovaného kovu nebo nerezové oceli. Kryt je fixován 
pomocí bezpečnostních šroubů. Pod osoušeč není možné nic zasunout a strhnout 
jej ze zdi. Do chodu se osoušeč Jet Dryer BOOSTER uvádí automaticky pomocí infra 
sensorem. Vysoušeč se automaticky uvede do provozu po vsunutí rukou. Návštěvníci 
vašich toalet se tak nemusí ničeho dotýkat. Vzduch vycházející z vysoušeče je filtrován přes 
prachový filtr.

JET DRYER® BOOSTER
HIGH SPEED AIR HAND DRYER

revoluce v sušení rukou

Výhody vysoušeče Jet Dryer® BOOSTER:

Kompaktní rozměry 

Výkonný motor dodává silný proud vzduchu

Snížení provozních nákladů

Ekologický provoz

Robustní kovový antivandal kryt* 

Snadná údržba 

*mimo model bílý ABS s plastovým krytem

Napětí: AC 220-240 V Spouštěcí systém: automatický
Frekvence: 50/60 Hz IP ochrana: IP23
Proudový odběr: 7,8 A Provozní teplota: -10ºC / +40ºC
Příkon celkem: 1800 W Materiál krytu: ABS plast / Kov / kartáč. nerez
Výkon motoru: 550 W Ochrana před přiliš dlouhým použitím: Auto. vypnutí motoru po 25 s

Výkon topného tělesa: 1250 W
Nadproudová ochrana a ochrana proti 

přehřátí:
Ano

Filtrace vzduchu: ano Délka napájecího kabelu: 90 cm
Maximální proud vzduchu: 85 m/s Rozměry přístroje (v/š/h): 320 x 221 x 190 mm
Průtok vzduchu: 59 l/s Hmotnost přístroje: 3,35 kg / 3,94 kg / 3,68 kg
Hlučnost: 75 dB Rozměry balení (v/š/h): 345 x 263 x 218 mm
Ohřev vzduchu: ano Hmotnost balení: 3,62 kg / 4,2 kg / 4,2 kg / 3,95 kg 

ABS plast / bílý kov / černý kov / kartáč. nerez

specifikace

Robustní 
zpracování
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Moderní 
design

bílá kovbílá ABS

Barevné varianty

stříbrná černá

Produktové video

https://youtu.be/Xn2AHqcbxlE
https://youtu.be/Xn2AHqcbxlE

