
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rekomendowane wysokości montażu mierzone od podłogi

Mężczyźni X  1324 mm Y  1300 mm Z  930 mm

Kobiety X  1289 mm Y  1265 mm Z  895 mm

Dzieci lub osoby niepełnosprawne X  1074 mm Y  1050 mm Z  680 mm

Dzieci 5–8 lat X    952 mm Y    928 mm Z  558 mm

Dzieci 8–11 lat X  1052 mm Y  1028 mm Z  658 mm

Dzieci 11–14 lat X  1132 mm Y  1108 mm Z  738 mm

Wymiary urządzenia

Wysokość 394 mm  Szerokość 234 mm  Głębokość 100 mm

Minimalny odstęp

220 mm odstępu z obu stron i 30 mm ponad urządzeniem.

Otwór na przewód zasilający, wysokość od podłogi

Mężczyźni 1089 mm

Kobiety 1054 mm

Dzieci lub osoby niepełnosprawne 839 mm

Dzieci 5–8 lat 717 mm

Dzieci 8–11 lat 817 mm

Dzieci 11–14 lat 897 mm

PODŁOGA

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z firmą  Dyson. 
+ 48 22 73 83 481 
www.dyson.pl

BOK URZĄDZENIA

Otwory do 
mocowania 
(4)

Otwory do 
mocowania 
(4)

Należy zapoznać się 
z tabelą rekomendowanych 

wysokości montażu

Boczny otwór 
na przewód 
zasilający Boczny otwór 

na przewód 
zasilający

Podłączenie 
przewodu 
zasilającego 
z tyłu

Wszystkie wymiary podano w mm (+/- 5 mm)

TYŁ URZĄDZENIA
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Typ urzą dzenia

Powłoka niklowana Biała

Parametry elektryczne
Napię cie elektryczne / częstotliwość: 200–240 V 50 i 60 Hz
Zuż ycie energii w trybie gotowoś ci: mniej niż 0,5 W
Rodzaj silnika: cyfrowy silnik bezszczotkowy 1000 W
Rodzaj elementu grzewczego: brak

Obudowa
Konstrukcja obudowy: obudowa z poliwę glanu
Typ powłoki antybakteryjnej: 
HU02 (powłoka niklowa) ma dodatek antybakteryjny zawarty w farbie. 
HU02 (biała) ma dodatek antybakteryjny zawarty w powłoce urzą dzenia. 
Moż e pomagać  zapobiegać  rozwojowi bakterii.
Tylna płyta/wspornik montaż owy: plastik ABS/PBT
Typ ś rub zewnę trznych: ś ruby typu Pin-Hex 4 mm zabezpieczają ce urzą dzenie
Ochrona przed wchłanianiem wody – do IP24

Filtracja
Filtr HEPA (włó kno szklane i warstwa filcu)
Usuwanie 99,9% bakterii

Obsługa urzą dzenia
Bezdotykowa obsługa z inteligentnym sensorem
Czas suszenia: 12 sekund 
(zgodnie z metodą  okreś loną  przez NSF w Protokole P335) 
Poziom głośności pracy: 79 dB(A)
Poziom głośności strumienia powietrza w odległości 2 m: 63 dB(A)¹
Czas pracy cią głej: 30 sekund
Prę dkoś ć  powietrza przepływają cego przez szczeliny: 690 km/h
Maksymalna wysokoś ć  montaż u: 2000 metrów n.p.m.

Logistyka
Kod do zamówienia produktu:
Malezja: powłoka niklowa: 307735-01, biała: 307734-01
Korea Południowa: powłoka niklowa: 307596-01, biała 307595-01
Reszta świata: powłoka niklowa 307170-01, biała 307169-01
Kod kreskowy:
Malezja: powłoka niklowa 5025155025871, biała 5025155025864
Korea Południowa: powłoka niklowa 5025155025833, biała 5025155025826
Reszta świata: powłoka niklowa 5025155025796, biała 5025155025710
Waga netto: 2,9 kg
Waga z opakowaniem 4,0 kg
Wymiary opakowania 
(W)145 × (S)455 × (G)274 mm / (W)53/4" × (S)177/8" × (G)103/4"

Standardowa gwarancja
5 lat gwarancji

¹Poziom dźwięku mierzony w odległości 2 m w komorze bezodbiciowej.

Symbol Carbon jest znakiem handlowym organizacji Carbon Trust.
Logo NSF jest zastrzeż onym znakiem handlowym firmy NSF International.
Znak jakości Quiet Mark jest zastrzeż onym znakiem handlowym Noise Abatement Society. 


