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Servisní smlouva

Zeptejte se nás na výhody servisní 
smlouvy. Nestarejte se o výměny, 
čištění a servis našich zařízení.  
Včas Vás upozorníme na nutnost 
servisu a vše zařídíme k Vaší 
maximální spokojenosti!

10 - 12 
sekund

1 - 5
minut

ECOSTEP-R1
Osoušeč rukou - model 2015

•	nejmodernější digitální motor nové generace
•	záruka 5 let nebo 1.000.000 užití
•	nejnižší spotřeba el. energie 1/ 1000 W  2/ 750 W
•	dvě rychlosti - jednoduché přepínání a snížená hlučnost
•	tvrzený plast odolný proti vandalismu
•	nádrž na odkap vody z rukou = suchá a čistá podlaha   
•	obsahuje osvěžovač vzduchu a neutralizuje zápach (ZS gel) 
•	HEPA 13 filtr - eliminuje 99,9 % bakterií ze vzduchu  
 (lze nahradit pěnovým filtrem)
•	HACCP certifikát - vhodný pro potravinářský provoz
•	dvojitý prachový filtr
•	antibakteriální povrch s ION PURE 
•	dálkové ovládání pro zobrazení počtu a času užití
•	doba sušení 10 vteřin 
•	servisní vypínač on/off
•	bez vyhřívání
•	světelná signalizace: zobrazení běhu, ukazatel hladiny  
 vody v nádržce, výměna filtru
•	osouší celé ruce z obou stran najednou
•	až o 90 % nižší spotřeba energie než u běžného osoušeče
•	velký prostor pro pohodlné vložení rukou
•	automatické bezpečnostní vypnutí po 20 vteřinách
•	rychlost vzduchu: 590 km/hod
•	bezúdržbový provoz a ochrana proti krádeži
•	LED osvětlení
•	na výběr ze tří barevných variant  
 (perleťově bílá, stříbrná, černá)
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ECOSTEP-R1
Osoušeč rukou - model 2015

Doporučené produkty
číslo popis barva

10005 Osoušeč rukou ECOSTEP-R1 perleťově bílý

10006 Osoušeč rukou ECOSTEP-R1 stříbrný

10007 Osoušeč rukou ECOSTEP-R1 černý

10024 Náhradní HEPA filtr bílý

10025 Náhradní pěnový filtr černý

10022 Náhradní prachový filtr (plochý) černá

80002 ZS Gel - sada 4 tablety (1 rok)

90002 Raccoon sanitární čistič - 1 l

90003 Raccoon láhev s rozprašovačem

Technické specifikace
Motor bezuhlíkový, střídavý

Napětí 220 - 240 V

Frekvence 50 / 60 Hz

Příkon 1000 W / 750 W

RPM 35 000 U/min

Rychlost vzduchu 155 / 100 m/s

Start pomalý, automatický, bezdotykový

Ostatní

Materiál - tělo ABS - protipožární ochrana 94VO, PC, PMMA

Krytí IP33

Rozměr š: 330 x v: 660 x h: 230 mm

Váha cca 9 kg

Test CE, GS, EMS, ETL, CCC, HACCP

Záruka
5 let nebo 3.000 hodin (1.000.000 užití při sušení

10 vteřin), 2 roky na práci
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Informační display

HEPA 13 filtr

ZS Gel
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