
Suché ruce 
během okamžiku...

Vysuší ruce do 10 sekund •
Bezdotykový systém •

Maximální hygiena •
Moderní design •
Úspora energie •

Výhradní dovozce 
kuchyňského vybavení

Tryskový 
vysoušeč rukou

novinka



 Video ukázky a fotogalerie na:
 www.vysousec-rukou.cz

Použití
Výkonný vysoušeč rukou 
Jet Dryer je určen zejmé-
na na toalety a všude 
tam, kde je potřeba 
rychle osušit mokré ruce.

Myslíme na všechno
Voda z rukou je zachycena v odtokové nádobce 
ve spodní části přístroje, odkud se odpařuje. 
Podlaha tak zůstává vždy suchá a bezpečná 
bez jediné kapky.

Výhody
◾   úspora času při osoušení
◾   vysoký výkon a rychlost
◾   spolehlivost
◾   levnější provoz
◾   vyšší úroveň toalet

◾   napětí 230 V/50 Hz (9 A)
◾   el. příkon motoru 605 W
◾   ohřev vzduchu +1350 W 
 (trvale/dle okolní teploty)
◾   rychlost proudění vzduchu 90 m/s 
◾   rozměry 33 x 69 x 22 (š x v x h)
◾   hmotnost 11 kg 
 (14,3 kg vč. krabice)

Bezpečnost
◾   ochrana proti přehřátí
◾   nadproudová ochrana
◾   ochrana před zkratem
◾   časová ochrana (1 sušení max. 30 s)

Hygiena
◾   bezdotykový systém zamezuje přenosu bakterií
◾   části přístroje přecházející do styku s vodou mají 
 na povrchu antibakteriální vrstvu
◾   Jet Dryer splňuje všechny Evropské hygienické   
 normy

Jet Dryer
– a je to v suchu.

1. Vložte obě ruce až po zápěstí, přístroj se zapne
2. Pomalu ruce vysunujte ven dle potřeby
3. Vytáhněte ruce, přístroj se vypne

Systém sušení 
Při vsunutí a během pozvolného vysouvání rukou 
z vysoušeče je voda okamžitě odehnána vysokým 
tlakem teplého vzduchu. 

Proudění vzduchu zajišťují hřebenové trysky 
umístěné po obou stranách sušícího prostoru. 

Odfouknutá voda se zachycuje v odpařovací 
nádobce. 

Princip je velmi podobný sušení automobilů v myčkách. 

 Tryskový bezdotykový vysoušeč  
 Jet Dryer 
 Převratná změna v technologii sušení rukou. 

 Jet Dryer  JF – 1000HWL
 Tryskový bezdotykový vysoušeč 
 s mikropočítačovým řízením a indikátorem   
 automatické kontroly.

Urychlení procesu – nezahřívá ruce, aby se voda pomalu od-
pařovala, ale okamžitě ji odfouká silným směrovým proudem 
vzduchu.  

◾  suché ruce během 
 10 sekund
◾  52 mikro trysek
◾  proudění vzduchu   
 90 m/s

1. 2. 3.

◾   rychlost proudění vzduchu 90 m/s 

BÍLÁ STŘÍBRNÁ

Barevné varianty:



infolinka: 800 335 335
mobil: 774 707 286
tel./fax: 596 639 264
e-mail: info@weltservis.cz

WELT SERVIS spol. s r.o.
Novoveská 101/27
709 00  Ostrava 9
Česká republika

Kontakt na nejbližšího prodejce:

Výhradní dovozce

e-mail: info@weltservis.cz

www.vysousec-rukou.cz
www.susice-ruk.sk

Aktuální sortiment naleznete na:


