
Най-бързият и най-енергийноефективен 
сешоар за ръце с HEPA филтър1

Без хартиени отпадъци

Дизайн Curved Blade™
Въздушен поток с 624 км/ч следва контурите  
на ръцете Ви и сваля водата от повърхността  
за 10 секунди в режим „Макс“.2

Захранвано от дигиталния мотор Dyson V4
Моторът се върти със 75 000 оборота в минута3  
и подава 23 литра въздух на секунда през сешоара.

Ниска енергия 
Ефикасната аеродинамика означава, че дигиталният 
мотор на Dyson консумира 85% по-малко енергия3  
от сешоар за ръце със загряване на въздуха.

Нашият най-тих4 сешоар за ръце 
Dyson Airblade™ досега 
Конфигурацията в права линия позволява  
по-лесен път за движение на въздушния поток,  
което намалява турбуленцията на въздуха за  
по-малко шум и по-ниско потребление на енергия.

Малък въглероден отпечатък 
Произвежда с до 85% по-малко CO2 от хартиените 
кърпи и с до 85% по-малко в сравнение с другите 
сешоари за ръце.5

Хигиенично подсушаване на ръцете с чист въздух 
HEPA филтърът улавя 99,95% от частиците, 
включително бактерии и вируси.

Експлоатационните разходи в режим „Еко“ са само 
19 щ.д. на година6 
С до 99% по-ниски експлоатационни разходи  
в сравнение с хартиените кърпи и с до 86%  
по-ниски експлоатационни разходи в сравнение  
със сешоари за ръце със загряване на въздуха.

Безконтактно активиране
Сензорите Time of flight засичат точно ръцете  
за 0,25 секунди и активират въздуха, без да  
пилеят енергия.

Освободете пространство във Вашето  
санитарно помещение 
Тънък и компактен дизайн с дълбочина от само 
100 мм – без необходимост за вграждане.

Лесен за почистване и обслужване 
Повърхност от неръждаема стомана. Безопасно 
изключване от електрозахранването.

За допълнителна информация
www.dyson.bg 
1. Времето за подсушаване и консумацията на енергия са изчислени за режим „Макс“. Времето за подсушаване е установено с използване на тестов метод 769 на Dyson на базата на NSF P335 с точност до 0,1 г остатъчна 
влажност. 2. Времето за подсушаване е установено за режим „Макс“ с използване на тестов метод 769 на Dyson на базата на NSF P335 с точност до 0,1 г остатъчна влажност. 3. Измерено в режим „Макс“. 4. Средно ниво на шума 
(измервано в сон) в сравнение със сешоари за ръце Dyson Airblade™. 5. Влиянието върху околната среда на електроуредите и хартиените кърпи е измерено от Carbon Trust. Изчисленията са направени чрез използването на 
софтуера Footprint Expert Pro, на базата на използване на продукта за период от 5 години и използване на средни претеглени стойности за отделните страни, където се използват уредите. Времената за изсушаване за продукта са 
оценени по стандарта DTM 769. 6. Средна цена на електроенергията от 0,1 евро/kWh към декември, 2018 г. За изчисленията вижте www.dyson.bg/calcs.
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Quiet Mark
Обществото за намаляване на шума 
(Noise Abatement Society) изпробва и одобри 
нивото на шума и качеството на звука на 
сешоара за ръце Dyson Airblade 9kJ и му 
присъди знака за тиха работа Quiet Mark.

Carbon Trust
Сешоарът за ръце е сертифициран от 
Carbon Trust.

WELL Building Standard™
Сешоарите за ръце Dyson Airblade™ допринасят 
за изпълняването на Характеристика W08 по 
WELL Building Standard.™

Конфигурация в права линия
Позволява по-лесен път за движение 
на въздушния поток, което намалява 
турбуленцията на въздуха за по-малко 
шум и по-ниско потребление на енергия.

Акредитации и стандарти

HEPA-филтриран въздух
Сешоарите за ръце Dyson Airblade™ 
използват HEPA филтри. 99,95% от 
частиците в санитарните помещения, 
включително бактерии и вируси, биват 
уловени. Така ръцете се изсушават 
с използване на по-чист, а не на 
мръсен въздух.

Излиза филтриран 
въздух

Влиза 
мръсен 
въздух

HEPA филтър

Дигитален 
мотор 
Dyson V4

17,1 г
 CO2 на сушене2

16,8 г
 CO2 на сушене2

Скъпа експлоатация

Високо вредно влияние 
върху околната среда

Сешоари за ръце Dyson Airblade™
Захранвани от дигиталния мотор Dyson V4. 
Неговият малък размер и неговата 
плътност на мощността са факторите, 
благодарение на които нашата технология 
за сушене на ръце става възможна.

3,0 г
CO2 на сушене2

(режим „МАКС“)

1460 евро
 на година1

140 евро 
на година1

22 евро 
на година1

(режим „МАКС“)

19 евро 
на година1

(режим „ЕКО“)

Ниски експлоатационни 
разходи

Ниско вредно влияние 
върху околната среда

1. Средна цена на електроенергията от 0,1 евро/kWh към декември, 2018 г. За изчисленията вижте www.dyson.bg/calcs. 2. Влиянието 
върху околната среда на електроуредите и хартиените кърпи е измерено от Carbon Trust. Изчисленията са направени чрез използването 
на софтуера Footprint Expert Pro, на базата на използване на продукта за период от 5 години и използване на средни претеглени стойности 
за отделните страни, където се използват уредите. Времената за изсушаване за продукта са оценени по стандарта DTM 769.

Дизайн 
Curved Blade™

Знакът Carbon е регистрирана търговска марка на Carbon Trust. 
Quiet Mark е регистрирана търговска марка на Noise Abatement Society. 
International WELL Building Institute™ и свързаното лого са търговски марки, 
използвани с разрешението на International WELL Building Institute™.

2,5 г
CO2 на сушене2

(режим „ЕКО“)
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