
Tehnični podatki

Priporočene vgradne višine od tal

Moški X  1489 mm Y  1451 mm Z  989 mm

Ženske X  1454 mm Y  1416 mm Z  954 mm

Uporabniki invalidskih vozičkov X  1245 mm Y  1207 mm Z  745 mm

Otroci 5-8 let X  1117 mm Y  1079 mm Z  617 mm

Otroci 8-11 let X  1217 mm Y  1179 mm Z  717 mm

Otroci 11-14 let X  1294 mm Y  1256 mm Z  794 mm

Dimenzije naprave

Višina 500 mm  Širina 450 mm  Globina 100 mm

Minimum prostega prostora

210 mm nad napravo

Vhod kabla zadnja stran od tal

Moški 1293 mm

Ženske 1258 mm

Uporabniki invalidskih vozičkov 1049 mm

Otroci 5-8 let 921 mm

Otroci 8-11 let 1021 mm

Otroci 11-14 let 1098 mm

TLA

Za dodatne informacije se obrnite na Dyson 
+386 2 23 50 300 
www.dyson.si

Prikaz s strani Hrbtna ploščca

Poglejte tabelo za priporočene 
višine vgradnje

Vhod kabla 
s strani – leva ali 
desna stran

Vhod kabla 
zadnja stran

Lokacije za 
pritrditev (4)

Lokacije za 
pritrditev (4)

Vse prikazane dimenzije 
so v mm (+/- 5 mm)

450 mm 100 mm
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Prikaz od spredaj



 

Za dodatne informacije se obrnite na Dyson 
+386 2 23 50 300  
www.dyson.si

Oznaka ogljičnega odtisa je blagovna znamka organizacije Carbon Trust. 
Quiet Mark je registrirana blagovna znamka združenja za zmanjšanje hrupa (The Noise Abatement Society). 
Mednarodni gradbeni inštitut WELL Building Institute™ in sorodni logotip sta blagovni znamki, uporabljeni z dovoljenjem 
mednarodnega gradbenega inšituta WELL Building Institute.™
1Filter HEPA, testiran za EN1822-5 s strani neodvisnega laboratorija za testiranje in pod predpisanimi pogoji testiranja.

Električni podatki
Vhodna napetost/frekvenca: 160-253 V, 50-60 Hz
Poraba energije v pripravljenosti: Manj kot 0,5 W
Tehnični podatki o motorju: 900 W način (MAX) / 650 W način (ECO)
digitalni brezkrtačni motor
Vrsta grelnika: Brez

Izdelava
Ovoj: Nerjaveče jeklo – Brušeno (304 l)
Namestitveni nosilec hrbtne plošče: Nerjaveče jeklo
Zunanji vijaki: 5 milimetrski vijaki, ki jih lahko odstrani le pooblaščena oseba
Zaščita pred vdorom vode: IP24

Filter
Filter HEPA (spodnji sloj iz steklenih vlaken in flisa) 
Ujame 99,95 % delcev1, vključujoč bakterije in viruse 

Delovanje
Aktivacija senzorja časa preleta (TOF) brez dotika
Čas sušenja rok: 10 sekundni način (MAX)/12 sekundni način (ECO)
(izmerjeno v skladu s protokolom NSF P.335)
Raven zvočne moči: 79 dB(A) način (MAX)/77 dB(A) način (ECO) 
Čas blokade delovanja: 30 sekund
Hitrost zraka pri odprtini: 624 km/h
Največja nadmorska višina: 3000 m

Logistika
Neto teža: 4,5 kg
Teža paketa: 7,6 kg
Dimenzije paketa:
(V) 129 x (Š) 520 x (G) 616 mm

Jamstvo kakovosti
5 letna za dele (samopostrežba)

Hrbtna plošča Dyson
Ko so za namestitev na voljo samo nepodprte mavčne plošče, morate 
uporabiti Dysonovo hrbtno ploščo. Dysonova hrbtna plošča pomaga 
zaščititi steno pred škodo, ki bi jo lahko povzročila voda. Lahko  
jo uporabite tudi za prekrivanje lukenj/madežev, ki so ostali od prej 
nameščenih izdelkov – tudi od sušilnika za roke Dyson Airblade dB. 
Pokličite telefonsko številko za pomoč Dysonovim uporabnikom ali  
obiščite www.dyson.si za dodatne informacije.

WELL Building Standard™
Sušilniki za roke Dyson Airblade™ prispevajo k izpolnjujoči funkciji W08 
pod organizacijo WELL Building Standard.™


