
Aikamme tehokkain, yksinkertaisin 
ja ympäristöystävällisin käsikuivain.

Käsikuivain
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Miksi Jet Towel? – Neljä hyvää syytä

Mitsubishi Electricin valmistamat Jet Towel 
käsikuivaajat ovat olleet Japanin markkinoilla jo 
n. 15 vuoden ajan. Maailmalla niiden kysyntä on 
kasvanut hotellien, ravintoloiden, ostoskeskusten ja 
muiden laitosten etsiessä energiatehokkaampia ja 
luontoystävällisempiä tapoja säästää käsien 
kuivauksen käyttökustannuksissa.
Jet Towel käsikuivain tuo mukavuuden, 
hiljaisuuden ja tyytyväiset asiakkaat.

Tehokas Jet Towel kuivaa kätesi muutamassa 
sekunnissa poistamalla veden käsien molemmilta 
puolilta voimakkaalla puhallusvoimalla, 80 m/s. 
Jet Towel käynnistyy automaattisesti kun kädet 
asetetaan laitteen sisään. Käsien kuivaus on 
hygieenistä, koska laitetta ei tarvitse koskettaa. 
Laitteen pinnat on käsitelty antibakteerisesti. 

Valitsemalla Jet Towel- laitteen säästät 
luonnonvaroja. Jet Towel on ensimmäinen design-
käsikuivaaja. Sen ulkonäkö, hiljaisuus ja loistava 
toimintateho herättävät ihastusta. 
Jet Towel -käsikuivaimessa yhdistyvät tyylipuhdas 
design, mukavuus, alhaiset kustannukset ja tehokkuus. 
Uusi hyper-slit suuaukko tarjoaa nopean, mukavan 
sekä hiljaisen käyttökokemuksen.

Energiatehokasta 
käsien kuivaamista!
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                             Malli JT-SB216JSH
Kuivausaika (sek) Lämmitin päällä / pois 9~11 / 11~13
Äänitaso (dB) 61
Keräilyastia (l) 0,8
Tekniset tiedot
Paino (kg) 11
Mitat (l x s x k) (mm) 300 x 219 x 670
Jännite, vaihe/taajuus 220–240/1/50
Sulake (A) 10
Nimellisomakäyttöteho (W)  Lämmittimellä
                                           Ilman lämmitintä

1240
720

Nimellisvirta (A)                   Lämmittimellä
                                           Ilman lämmitintä

6,2
4,2

Jotta laitteen käyttö olisi huoletonta ja 
luotettavaa, on se varustettu liikkeen-
tunnistavilla ylä- ja alasensoreilla. 
Kun kädet ovat kokonaan laitteen sisällä, 
alasensori käynnistää ilmapuhalluksen. 
Kun kädet ovat kokonaan ulkona, 
yläsensori pysäyttää laitteen estäen 
vesipisaroita roiskumasta ylöspäin.

Koska käsikuivain on avonainen molemmilta sivuilta, voit laittaa 
kätesi laitteen käsienkuivausalueelle myös sivuilta. Tällöin voit
kuivata kätesi ilman riskiä, että vesipisarat lentäisivät ylöspäin.
Toista, kunnes kädet ovat kokonaan kuivat.

Helppo käyttää

Tekniset tiedot

Luotettava

Laitteen kaikki veden kanssa kosketuksissa olevat pinnat, eli käsien 
kuivausalue, poistoveden tyhjennysputki sekä poistoveden keräys-
säiliö on käsitelty antibakteerisesti.

Hygieeninen

Tiilenlyöjänkuja 9 A
01720 Vantaa
Puh. (09) 290 2240

www.scanoffice.fi
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