Specificații tehnice

Înălțimea din față

Înălțimea laterală

Placa din spate

Puncte de
fixare (4)

500 mm

Punctul de
intrare spate
a cablului

Punctul de intrare
spate a cablului
- partea stângă
sau dreaptă

Puncte de
fixare (4)

450 mm

100 mm
Consultați tabelul pentru
înălțimile recomandate
de instalare

Toate dimensiunile sunt
exprimate în mm (+/- 5 mm)

PODEA
Înălțimea recomandată de instalare față de podea

Distanța minimă

Bărbați

X 1.489 mm Y 1.451 mm Z 989 mm

210 mm deasupra aparatului

Femei

X 1.454 mm Y 1.416 mm Z 954 mm

Punctul de intrare spate a cablului față de podea

Utilizator în scaun cu rotile

X 1.245 mm

Y 1.207 mm Z 745 mm

Bărbați

1.293 mm
1.258 mm
1.049 mm

Copii 5-8 ani

X 1.117 mm

Y 1.079 mm Z 617 mm

Femei

Copii 8-11 ani

X 1.217 mm

Y 1.179 mm Z 717 mm

Utilizator în scaun cu rotile

Copii 11-14 ani

X 1.294 mm

Y 1.256 mm Z 794 mm

Copii 5-8 ani

921 mm

Dimensiunile aparatului

Copii 8-11 ani

1.021 mm

Înălțime 500 mm Lățime 450 mm Adâncime 100 mm

Copii 11-14 ani

1.098 mm

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Dyson
031 432 61 40
www.dyson.com.ro
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Electric
Tensiune/Frecvență: 160-253 V 50-60 Hz
Consum de energie în mod stand-by: Sub 0,5 W
Specificații motor: 900 W modul (MAX) / 650 W modul (ECO)
motor digital fără perii
Tip de încălzitor: Niciunul

Construcție
Fascie: Oțel inoxidabil - periat (304L)
Suport de fixare a plăcii din spate: Oțel inoxidabil
Tip de șuruburi exterioare: Antivandalism 5 mm torx plus
Protecție la infiltrațiile de apă IP24

Filtru
Filtru HEPA (Fibră de sticlă și strat inițial din lână)
Captează 99,95% din particule , inclusiv bacterii și virusuri
1

Funcționare
Activarea fără atingere folosind senzorul „Time of flight”
Măsurarea timpului de uscare a mâinilor: 10 secunde modul (MAX) /
12 secunde modul (ECO) (măsurare pe baza protocolului NFS P.335)
Nivel de putere acustică: 79 dB(A) modul (MAX) / 77 dB(A) modul (ECO)
Perioadă de funcționare până la oprire automată: 30 de secunde
Viteza aerului în fante: 624 km/h / 388 mph
Înălțime maximă: 3,000 metri / 9,842 ft.

Logistică
Greutate netă: 4,5 kg / 9,9 lb
Greutate cu ambalaj: 7,6 kg / 16,8 lbs
Dimensiuni cu ambalaj:
(Î) 129 x (L) 520 x (A) 616 mm / (Î) 5,1” x (L) 20,5” x (A) 24,3”

Garanție standard
5 ani pentru piese (auto-întreținere)

Placa din spate Dyson
În cazul în care sunt disponibile pentru instalare numai plăci de ipsos
neacceptate, trebuie utilizată o placă Dyson. Placa din spate Dyson ajută
la protejarea peretelui împotriva apei și poate fi utilizată pentru acoperirea
găurilor/marcajelor rămase de la produsele instalate anterior - inclusiv
uscătorul de mâini Dyson Airblade dB. Contactați Linia de asistență
telefonică Dyson sau vizitați www.dyson.com.ro pentru mai multe informații.
WELL Building Standard™
Uscătoarele de mâini Dyson Airblade™ contribuie la satisfacerea
caracteristicii W08 conform standardului WELL Building™.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Dyson
031 432 61 40
www.dyson.com.ro

Marca Carbon este o marcă comercială a Carbon Trust.
Quiet Mark este o marcă comercială înregistrată a Noise Abatement Society.
International WELL Building Institute™ și sigla asociată sunt mărci comerciale
utilizate cu permisiunea International WELL Building Institute™.
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Filtrul HEPA testat conform EN1822-5, de către un laborator de testare independent, în condițiile de testare prevăzute.
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