
Os mais rápidos a secar higienicamente as mãos, 
graças ao ar purificado do filtro HEPA.
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Secadores de mãos Dyson Airblade™
01 02

Porque aceitamos produtos que  
não funcionam devidamente?
Em 1907, as toalhas de papel foram 
introduzidas em casas de banho 
públicas. O primeiro secador de mãos 
elétrico surgiu em 1948. Mas quer  
um quer outro mudaram pouco desde 
essa época. Muitos continuam caros, 
não higiénicos e nocivos para  
o ambiente.
Para os engenheiros da Dyson isto 
não era suficiente. Por isso, em 2006, 
deixaram para trás todo um século 
de métodos de secagem de mãos 
ineficientes graças à invenção da 
tecnologia Airblade™.

O secador de mãos Dyson Airblade Tap instalado nas 
casas de banho de uma conhecida equipa de F1.
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03 04Secadores de mãos Dyson Airblade™

Algumas toalhas de papel podem ter um elevado 
impacto ambiental e conduzir a obstruções 
e sujidade que exigem manutenções mais 
frequentes. Estes fatores tornam as toalhas  
de papel um método dispendioso.

As toalhas de papel podem ainda criar 
problemas de higiene na casa de banho,  
uma vez que os dispensadores ficam muitas  
vezes vazios, deixando-o sem alternativas  
para secar as suas mãos.

As desvantagens das 
toalhas de papel

Sabia? 
Secar as suas mãos é crucial 
para manter os níveis de higiene, 
uma vez que as mãos molhadas 
podem espalhar até 1000 vezes 
mais bactérias nas superfícies 
em que toca.1

1 D. R. PATRICK, G. FINDON and T. E. MILLER: 
A humidade residual determina o nível  
de contacto através do toque associado  
a bactérias transferidas após a lavagem das 
mãos, Epidemiol. Infect. (1997): 119, 319-325.
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05 06Secadores de mãos Dyson Airblade™

As desvantagens de outros 
secadores de mãos

Já viu o interior de um reservatório 
de drenagem?
Alguns secadores de mãos acumulam 
águas residuais em reservatórios 
de drenagem. Porém estes não são 
higiénicos, propiciando as condições 
perfeitas para o desenvolvimento 
de bactérias.

Estes reservatórios devem ser 
esvaziados e limpos regularmente, 
tornando mais difícil e moroso 
o processo de manutenção da casa 
de banho e gerando o risco 
de derramamento de águas residuais 
durante a sua eliminação.

Secadores quentes
Os secadores quentes são lentos. 
O que significa que consomem muita 
energia, têm custos de utilização 
caros e não são higiénicos.

Os tempos de secagem podem 
demorar até 30 segundos, por isso 
muitos utilizadores desistem de secar 
as mãos, aumentando o risco 
de propagar bactérias.

Secadores a jato
Outros secadores a jato 
podem parecer-se com o secador 
de mãos Dyson Airblade™. Mas sem 
a tecnologia patenteada Airblade™ 
e os filtros HEPA de série, o seu 
desempenho é bem diferente. 
Devido a motores pouco potentes, 
a grande maioria dos secadores 
a jato não consegue gerar o fluxo 
de ar necessário para secar as mãos 
rapidamente. E podem ainda ter falta 
da potência necessária para aspirar 
ar através do filtro HEPA.

Por conseguinte, grande parte dos 
secadores a jato são mais lentos 
do que a tecnologia Airblade™, 
mas também menos higiénicos.

Sabia?
Em testes recentes, 
os microbiologistas da Dyson 
detetaram níveis mais elevados 
de bactérias num reservatório 
de drenagem do que os níveis 
encontrados na sanita de uma 
casa comum.*

*  Fontes: Testes internos da Dyson 2015; 
Scott et al., 2009; Medrano-Felix et al., 2010.
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Secadores de mãos Dyson Airblade™

Os secadores de mãos Dyson Airblade™ 
funcionam de forma diferente

07 08

Tecnologia Airblade™ Os mais rápidos  
a secar higienicamente 
as mãos, graças  
ao ar purificado  
do filtro HEPA.

Nenhum outro 
secador de mãos tem 
esta tecnologia

Motor digital Dyson V4 Filtro HEPA+ + =

Motor digital Dyson V4
Por vezes, os motores convencionais são 
demasiado grandes, lentos e ineficazes.  
E estão dependentes de escovas de carbono 
que se desgastam com o passar do tempo.  
O motor digital Dyson V4 é diferente.  
É compacto e potente e utiliza tecnologia 
de impulso digital, em vez de escovas 
de carbono, girando até três vezes mais 
rapidamente do que um motor convencional.

Filtro HEPA
As bactérias e vírus presentes nas casas  
de banho podem provocar constipações, 
gripe, enjoos, diarreia ou problemas mais 
graves. Os secadores de mãos Dyson 
Airblade™ vêm equipados de série com 
filtros HEPA, que captam 99,95% das 
partículas do tamanho de bactérias  
do ar da casa de banho. Para secar as mãos 
com ar mais limpo em vez de ar sujo.

Tecnologia Airblade™

O motor digital Dyson V4 retira até 30 litros 
de ar por segundo através do filtro HEPA,  
for çando-o através de aberturas com largura 
máxima de 0,8 mm. O resultado:  camadas 
de ar filtrado com velocidades até 690 km/h 
que removem a água das mãos, secando-as 
rapidamente e de modo higiénico.
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09 10

30 segundos
Até 30 segundos

10 segundos 12 segundos 14 segundos

Alguns secadores de mãos são demasiado lentos
Uma medição baseada no Protocolo P355 da NSF mostra que outros 
secadores de mãos são mais lentos do que os fabricantes alegam, 
com tempos de secagem baseados na secagem sem um filtro HEPA. 
Muitas pessoas desistem de secar as mãos quando usam um secador 
de mãos lento. No entanto, as mãos molhadas podem propagar até 
1000 vezes mais bactérias do que as mãos secas.

Filtro HEPA de série Filtro HEPA de série Filtro HEPA de sérieSem filtro HEPA de série

Os secadores Dyson são rápidos
Uma medição baseada no Protocolo P.355 da NSF mostra que os secadores 
de mãos Dyson Airblade™ são rápidos. Até 30 litros de ar por segundo são 
filtrados através do filtro HEPA e depois expelidos através das aberturas que 
têm uma largura máxima de 0,8 mm. O resultado: camadas de ar filtrado 
com velocidades até 690 km/h que removem a água das mãos, secando-as 
rapidamente e de modo higiénico.

Secadores de mãos Dyson Airblade™
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Secadores de mãos Dyson Airblade™

A tecnologia Airblade™ 
é rápida e higiénica

Secar as mãos de modo higiénico é tão 
importante como lavá-las
Bactérias e vírus depositados pelas 
mãos nas superfícies podem sobreviver 
durante horas. Quando outras pessoas 
tocam estas superfícies contaminadas, 
estes vírus e bactérias podem ser 
transferidos. As mãos molhadas 
podem propagar até 1000 vezes mais 
bactérias do que as mãos secas.1 
Por isso, é importante secar as mãos 
adequadamente.

Secadores de mãos higiénicos
Os secadores de mãos Dyson Airblade™ 
utilizam filtros HEPA. Retém 99,95% das 
partículas do tamanho das bactérias  
do ar da casa de banho. Dessa forma, 
as mãos são secas em menos  
de 14 segundos, usando ar mais 
limpo em vez de ar sujo. Os secadores 
de mãos Dyson Airblade V e Dyson 
Airblade dB contêm um aditivo  
anti-bacteriano que contribui para 
evitar o desenvolvimento bacteriano.

Os secadores de mãos Dyson  
possuem uma certificação a nível 
mundial de equipamento higiénico, 
atribuída pela HACCP International.
Certificados pela HACCP International, 
os secadores de mãos Dyson Airblade 
dB e Dyson Airblade Tap foram 
aprovados para ambientes  
de preparação de comida.

11 12

Motor digital Dyson V4

Filtro HEPA

Tempo de secagem  
de 10 a 14 segundos.

Sem reservatório de drenagem

Ativo anti-bacteriano

Sem aquecimento

Utilização sem contacto

Estas são as razões:

As mãos molhadas podem 
propagar até 1000 vezes mais 

bactérias do que as mãos secas 1.

1 D. R. PATRICK, G. FINDON and T. E. MILLER: A humidade residual determina 
o nível de contacto através do toque associado a bactérias transferidas após 
a lavagem de mãos, Epidemiol. Infect. (1997): 119, 319-325.
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13 14Secadores de mãos Dyson Airblade™

€
2  Os preços médios da eletricidade dos países da UE, em abril de 2017. 

Para obter os cálculos, visite www. dyson.xx/calcs

Outros métodos de secagem de mãos podem 
ter um custo de utilização mais elevado.
As toalhas de papel precisam de ser 
constantemente reabastecidas e eliminadas. 
Outros secadores de mãos são demasiado 
lentos. E podem consumir muita energia.

1460 € 

por ano2

175 € 

por ano2

Baixo custo de utilização
Os secadores de mãos Dyson Airblade™ 
têm um custo de utilização até 80% inferior 
a outros secadores, podendo essa redução 
atingir 98% face ao uso de toalhas de papel.2

175 €
por ano2

40 €
por ano2

34 €
por ano2
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15 16

17,1 g 
 CO2 por secagem3

16,8 g 
 CO2 por secagem3

3,7 g 
CO2 por secagem3

3,3 g 
CO2 por secagem3

3,6 g 
CO2 por secagem3

Secadores de mãos Dyson Airblade™

Impacto ambiental mais elevado
Os secadores de mãos Dyson Airblade™ 
produzem até 80% menos de CO2 que outros 
secadores de mãos e até 81% menos do que 
as toalhas de papel.3

Reduzido impacto ambiental
Os secadores de mãos Dyson Airblade™ têm 
um impacto ambiental reduzido em várias medições, 
incluindo emissões de carbono e consumo de energia.3 
É o único secador de mãos aprovado pela Carbon Trust.

3 O impacto ambiental dos equipamentos elétricos e das toalhas de papel foi medido pela Carbon Trust. 
Estes números foram calculados pelo software Footprint Expert Pro, com base na utilização de produtos com mais de 5 anos 
e utilizando as médias de países individuais. Os tempos de secagem dos produtos foram estimados com base na norma DTM 769.
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30%
DOS DISPENSADORES ESTÃO VAZIOS

A GRANDE 

MAIORIA DAS 

TOALHAS DE 

PAPEL NÃO SÃO 

RECICLÁVEIS

  Secadores de mãos Dyson Airblade™

AS TOALHAS DE PAPEL TÊM 
UM IMPACTO AMBIENTAL 
MAIS ELEVADO

DESFLORESTAÇÃO
As árvores são uma grande fonte de pasta para 
o fabrico de toalhas de papel. A desflorestação 
pode conduzir à perda deste habitat.

TRANSPORTE DA MADEIRA
A madeira tem de ser transportada 
desde a floresta até à fábrica de papel.

CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA
O fabrico de toalhas de papel utiliza 
um enorme volume de água.

PROCESSOS QUÍMICOS
Os produtos químicos, como o cloro 
e o dióxido de sulfato, são usados 
no processo de fabrico das toalhas de papel.

ELIMINAÇÃO NO FIM DE VIDA
Os resíduos são recolhidos 
e eliminados.

1

5

2

6

3 4

7

DESDE A DESFLORESTAÇÃO PASSANDO 
PELOS PROCESSOS QUÍMICOS ATÉ À SUA 
ELIMINAÇÃO, USAR TOALHAS DE PAPEL TEM 
UM IMPACTO SIGNIFICATIVO NO AMBIENTE.

DESPERDÍCIO
A grande maioria das toalhas 
de papel não é reciclável. 
São colocadas em sacos do lixo 
que têm de ser armazenados.

ENTREGA E REABASTECIMENTO
As toalhas de papel são despachadas 
da fábrica para os distribuidores 
e dos distribuidores para os gerentes 
das instalações. Este é um processo 
contínuo que produz emissões de carbono.

Frequentemente, 

Frequentemente, 

Frequentemente, 

Frequentemente, 

Frequentemente, 

Frequentemente, 

Frequentemente, 

Frequentemente, as toalhas de papel acabam 

as toalhas de papel acabam 

as toalhas de papel acabam 

as toalhas de papel acabam 

as toalhas de papel acabam 

as toalhas de papel acabam 

as toalhas de papel acabam 

as toalhas de papel acabam 

as toalhas de papel acabam 

em aterrossanitários 

em aterrossanitários 

em aterrossanitários 

em aterrossanitários 

em aterrossanitários 

em aterrossanitários 

em aterrossanitários 
ou são incineradas.

ou são incineradas.

ou são incineradas.
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5

Apenas os secadores de mãos 
Dyson Airblade™ apresentam 
todos estes benefícios.
Tempo de secagem  
de 10 a 14 segundos.
Higiénico.
Filtro HEPA de série.
Os custos de utilização  
são inferiores.
Melhor para o ambiente.
5 anos de garantia.

Secadores de mãos Dyson Airblade™ 19 20

€
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21 22Secadores de mãos Dyson Airblade™

5 anos de garantia. 
Serviço incomparável.

Testar. Testar. Testar.
Os secadores de mãos Dyson 
Airblade™ foram concebidos  
para durar. A sua durabilidade  
e resistência foram exaustivamente 
testados. Foram também expostos 
a ambientes da vida areal para 
assegurar que resistem às pressões 
de múltiplas utilizações.

Garantia
Graças ao seu rigoroso regime 
de testes, as peças de fábrica dos 
secadores de mãos Dyson Airblade™ 
têm 5 anos de garantia contra 
defeitos de fabrico e mão de obra.

Assistência pós-vendas
Na eventualidade de algo correr mal, 
o seu aparelho será reparado e terá 
assistência técnica de um especialista 
da Dyson e peças que podem ser 
instaladas pelo proprietário.  
Isto permite reduzir o tempo  
de paragem.

Secador de mãos Dyson Airblade dB
Garantia de 5 anos para peças e 1 ano  
para mão de obra.

Secador de mãos Dyson Airblade V
Garantia de 5 anos para peças, self-service.

Secador de mãos Dyson Airblade Wash+Dryer
Garantia de 5 anos para peças e mão de obra.

5
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O mais higiénico secador de mãos 
é agora 35% mais silencioso.4

23 24

35% mais silencioso
Graças ao motor digital reprogramado 
e às aberturas de ar de precisão, 
os testes de ruído demonstram que 
o novo secador de mãos Dyson 
Airblade V é agora 35% mais 
silencioso do que o seu antecessor.

Mais espaço. Menos incómodo.
Com um perfil fino e compacto que 
sobressai apenas 10 cm da parede, 
o secador de mãos Dyson Airblade 
V ocupa menos espaço na casa 
de banho. A placa de suporte é fácil 
de montar, simplificando a instalação 
e a manutenção do equipamento 
pelo proprietário.

Para consultar mais informações 
sobre o produto, visite www.dyson.pt

 Vista panorâmica do The Shard
“ Os secadores de mãos Dyson Airblade V apresentam 
um design moderno e elegante que se enquadra na perfeição 
no design da vista panorâmica do The Shard”. Os visitantes 
reportam que gostam da potência e da velocidade dos 
aparelhos. Estamos orgulhosos de estar entre os primeiros 
a usar estes secadores de mãos.”

Sandy Clark,
Diretor de operações.

Certificado com a Quiet Mark.
A Noise Abatement Society testou e aprovou 
os níveis em decibéis e a qualidade sonora 
do secador de mãos Dyson Airblade V, 
tendo-lhe atribuído o prémio Quiet Mark. 
A Quiet Mark foi desenvolvida 
em resposta a preocupações de saúde 
pública relativamente aos efeitos 
psico-fisiológicos do ruído excessivo 
ou perturbador produzido pelos aparelhos.

4  Redução do nível sonoro em relação ao secador de mãos 
Dyson Airblade V original.

O secador de mãos Dyson Airblade V original.
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O mais rápido e higiénico 
secador de mãos.

25 26

Secagem rápida
O secador de mãos Dyson Airblade  
dB original produz camadas de ar que 
se deslocam a velocidades que podem 
atingir os 690 km/h. Removem água 
da parte da frente e de trás das  
mãos, simultaneamente,  
secando as mãos em apenas  
10 segundos.

Pode ser usado com segurança  
no setor alimentar
O secador de mãos Dyson Airblade  
dB foi aprovado para ambientes  
de preparação de comida pela  
HACCP International.

Para consultar mais informações 
sobre o produto, visite www.dyson.pt

Serviços em Gloucester
“ Embora tivéssemos uma vasta gama  
de secadores de mãos à nossa escolha, 
a nossa estação irmã tem secadores  
de mãos Dyson Airblade™ há mais de  
5 anos e só tem coisas boas a apontar.”

Joshua Jackson,  
Gerente das Instalações.
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A tecnologia de secagem de mãos Airblade™ numa torneira.

27 28

Lave e seque as mãos no lavatório.  
Sem água no chão.
A tecnologia de secagem de mãos Airblade™ 
numa torneira permite secar as mãos em apenas 
14 segundos. Não há necessidade de se deslocar 
para uma área separada para secar as suas 
mãos, evitando que a água caia no chão.

Liberte espaço na casa de banho.
Outros métodos de secagem de mãos ocupam 
demasiado espaço. Com o secador de mãos 
Dyson Airblade Wash+Dryer fica com espaço 
para colocar armários e outros equipamentos.

Para consultar mais informações sobre  
o produto, visite www.dyson.pt

 Coca-Cola London Eye
“ Sendo um marco emblemático, o London Eye tem 
de ir ao encontro das expetativas de qualidade dos 
seus visitantes e essa exigência estende-se às nossas 
casas de banho. Instalar o secador de mãos Dyson 
Airblade Tap permitiu-nos cumprir estas exigências.”

Davey Barrett,  
Gerente de Serviços. 

Certificado com a Quiet Mark.
A Noise Abatement Society aprovou os níveis 
em decibéis e a qualidade sonora do secador 
de mãos Dyson Wash + Dry, tendo-lhe 
atribuído o prémio Quiet Mark. A Quiet Mark 
foi desenvolvida em resposta a preocupações 
de saúde pública relativamente aos efeitos 
psico-fisiológicos do ruído excessivo  
ou perturbador produzido pelos aparelhos.
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Secadores de mãos Dyson Airblade™

A gama

BrancoCinzento

1 Redução do nível sonoro em relação ao secador de mãos Dyson Airblade V original.
2 Os preços médios da eletricidade dos países da UE em abril de 2017. Para obter os cálculos, visite www.dyson.xx/calcs

O mais higiénico secador de mãos 
é agora 35% mais silencioso.1

Certificado com a Quiet Mark.

Os filtros HEPA captam 99,95% das 
partículas do tamanho de bactérias.

Testado e certificado pela NSF International.

Tempo de secagem de 12 segundos.

Custo de utilização de apenas 
31 € por ano.2

Pegada carbónica reduzida.

Perfil fino com profundidade de apenas 
10 cm, não sendo necessário embuti-lo.

Utilização sem contacto.

Manutenção fácil. Tomada elétrica segura.

Aditivo anti-bacteriano integrado.

O mais rápido e higiénico secador 
de mãos.

Tempo de secagem de 10 segundos.

O filtro HEPA capta 99,95% das 
partículas do tamanho de bactérias.

Testado e certificado pela NSF International.

Certificado para utilização em áreas 
de manuseamento de alimentos pela 
HACCP International.

Custo de utilização de apenas 40 € por ano.2

Pegada carbónica reduzida.

Resistente e durável.

Utilização sem contacto.

Aditivo anti-bacteriano integrado.

Níquel pulverizado Branco

A etiqueta Carbon é uma marca comercial da Carbon Trust.
A marca de certificação da HACCP International para ambientes não alimentares é uma marca comercial registada da HACCP International.
A HACCP International certificou os produtos Dyson com base nas suas condições de instalação e utilização recomendadas. A Quiet Mark 
é uma marca comercial registada da Noise Abatement Society.

29 30

3 O impacto ambiental dos equipamentos elétricos e das toalhas de papel foi medido pela 
Carbon Trust. Estes números foram calculados pelo software Footprint Expert Pro, com base 
na utilização de produtos com mais de 5 anos e utilizando as médias de países individuais. 
Os tempos de secagem dos produtos foram estimados com base na norma DTM 769.

5 A redução de água compara o areador de 4 l/min standard instalado no secador de mãos 
Dyson Airblade Tap com o areador 1,9 l/min instalado no secador Dyson Airblade Wash+Dry.

A tecnologia de secagem de mãos 
Airblade™ numa torneira.

Lave e seque as mãos no lavatório. 
Sem água no chão.

Certificado com a Quiet Mark.

Poupa espaço.

Poupa água.5

Custo de utilização de apenas 34 € por ano.2

O filtro HEPA capta 99,95% das partículas 
do tamanho de bactérias.

Certificado para utilização em áreas 
de manuseamento de alimentos pela 
HACCP International.

Descarga automática ativada após 24 horas 
– ajuda a reduzir a estagnação da água.

Pegada carbónica reduzida.3

Tempo de secagem de 14 segundos.
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Saiba mais sobre o que a tecnologia 
Dyson pode fazer pela sua empresa.
www.dyson.pt
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