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Jet Towel
Handdroger
Bespaar honderder euro’s op uw handhygiëne!
Weg met peperdure handdoekrollen of papieren handdoekjes, kies voor een milieuvriendelijke
en kostenbesparende oplossing. Deze innovatieve handdroger blaast alle concurrentie weg
en droogt uw handen hygiënisch proper in 10 seconden tijd.
Jet Towel is een energiezuinige handdroger met een fluisterstille werking. Met zijn elegant
design past hij in elk interieur. Dankzij zijn antimicrobiologisch coating voldoet hij aan de meest
strenge hygiëne normen.
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Hygiene instituut –
Ruhrgebied Duitsland

Service-abonnement
• Uw toestellen werken continu en zonder haperingen
• U hoeft geen personeel in te zetten, noch voorraden bij te houden
• Uw lokalen laten altijd een frisse en nette indruk na
• Mogelijkheid om deze service te combineren met andere artikelen uit ons
assortiment

Eigenschappen
Drogingsmethode: tweezijdige luchtstroom droger
Droogtijd: 10 sec
Kleur: Wit of antraciet/zilvergrijs
Afmetingen: h: 835 mm b: 300 mm d:225 mm
Geluidsniveau: 52 ~ 59 dB(A)
Luchtsnelheid: 288 km/u
Gewicht: 14 kg
Motortype: Borstelloze gelijkstroommotor
Inhoud reservoir: 0.8 liter
Stroomverbruik (W):
Laag
Hoog
Heater AAN
1.010 1.200
Heater UIT
220
650

www.dewinterhs.be
De Winter Hygiene Service b.v.b.a. - Mouterijdreef 7 bus 2, B-9800 Deinze (Belgium) - Tel.: +32 9 380 08 82
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Voordelen
• Snel en efficiënt handen drogen in 10 seconden
• Milieuvriendelijk en kostenbesparend: minder papierafval, minder energieverbruik
• Touch-free bediening, geen rechtstreeks contact met het toestel
• Antimicrobiologische coating voor een perfecte hygiëne
• Onmiddelijk warme lucht (optie: koude lucht via schakelaar)
• Opvangbakje voor het overtollige water
• Snelheid van de luchtstroom instelbaar (stille werking)
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Hoe werkt het?
Twee sensoren aan de boven- en onderkant activeren automatisch de start en stop
functie. Zodra de natte handen het drooggebied bereiken, wordt de startsensor
geactiveerd. Als de handen vervolgens het drooggebied verlaten, schakelt
de sensor automatisch de luchtstroom uit. Bovendien kan de snelheid van de
luchtstroom met een maximum van 288 km/u worden geregeld door middel van
een draaiknop.

