Características técnicas

Elevação frontal

Elevação lateral

Placa posterior

Pontos de
fixação (4)

500 mm

Ponto de
entrada do
cabo posterior

Ponto de entrada
do cabo lateral –
lado esquerdo
ou direito

Pontos de
fixação (4)

450 mm

100 mm
Consulte a tabela para obter
as alturas de instalação
recomendadas

Todas as dimensões
indicadas em mm
(+/-5 mm)

PAVIMENTO
Alturas de instalação a partir do pavimento recomendadas

Espaço livre mínimo

Homem

X 1489 mm

Y 1451 mm

Z 989 mm

210 mm acima da do equipamento

Mulher

X 1454 mm

Y 1416 mm

Z 954 mm

Ponto de entrada do cabo posterior a partir do pavimento

Utilizador de cadeira de rodas

X 1245 mm

Y 1207 mm

Z 745 mm

Homem

1293 mm

Criança de 5 a 8 anos

X 1117 mm

Y 1079 mm

Z 617 mm

Mulher

1258 mm

Criança de 8 a 11 anos

X 1217 mm

Y 1179 mm

Z 717 mm

Utilizador de cadeira de rodas

1049 mm

Criança de 11 a 14 anos

X 1294 mm

Y 1256 mm

Z 794 mm

Criança de 5 a 8 anos

921 mm

Dimensões do equipamento

Criança de 8 a 11 anos

1021 mm

Altura: 500 mm Largura: 450 mm Profundidade: 100 mm

Criança de 11 a 14 anos

1098 mm

Para mais informações, contacte a Dyson
800 78 43 55
www.dyson.pt

Especificações elétricas
Tensão/frequência de entrada: 160-253 V 50-60 Hz
Consumo de energia em espera: Menos de 0,5 W
Especificações do motor: 900 W modo (MÁX) / 650 W modo (ECO)
motor digital sem escovas
Tipo de aquecedor: Nenhum

Fabrico
Painel: Aço inoxidável – Escovado (304L)
Suporte de fixação da placa posterior: Aço inoxidável
Tipo de parafusos exteriores: Torx plus de 5 mm invioláveis
Proteção contra a entrada de água IP24

Filtro
Filtro HEPA (fibra de vidro e pré-camada de velo)
Capta 99,95% das partículas , incluindo bactérias e vírus
1

Utilização
Ativação por sensor TOF (Time of Flight) sem contacto
Medição do tempo de secagem das mãos: 10 segundos em modo (MÁX) /
12 segundos em modo (ECO) (medição baseada no Protocolo P355 da NSF)
Nível de potência sonora: 79 dB(A) modo (MÁX) / 77 dB(A) modo (ECO)
Período de bloqueio do funcionamento: 30 segundos
Velocidade do ar na abertura: 624 km/h / 388 mph
Altitude máxima: 3000 metros / 9842 pés

Logística
Peso líquido: 4,5 kg (9,9 lbs)
Peso embalado: 7,6 kg/16,8 lbs
Dimensões do produto embalado:
(A) 129 x (L) 520 x (P) 616 mm / (A) 5,1” x (L) 20,5” x (P) 24,3”

Garantia padrão
5 anos de peças (self-service)

Placa posterior da Dyson
Quando para a instalação apenas está disponível uma placa de gesso
sem suporte, deve utilizar-se uma placa posterior Dyson. A placa posterior
Dyson ajuda a proteger a parede contra danos provocados pela água
e pode ser utilizada para cobrir buracos/marcas de produtos instalados
anteriormente, incluindo o secador de mãos Dyson Airblade dB. Contacte
a Linha de Apoio da Dyson ou www.dyson.pt para mais informações.
WELL Building Standard™
Os secadores de mãos Dyson Airblade™ contribuem para a concretização
da Característica W08 nos termos da WELL Building Standard™.

Para mais informações, contacte a Dyson
800 78 43 55
www.dyson.pt

A etiqueta Carbon é uma marca comercial da Carbon Trust. A Quiet Mark é uma marca comercial registada da Noise
Abatement Society. International WELL Building Institute™ e o respectivo logótipo são marcas registadas utilizadas com
autorização do International WELL Building Institute.™
1
Filtro HEPA testado em conformidade com a norma EN1822-5, por um laboratório de testes independente, mediante
condições de teste predefinidas.

