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Soft Dry 230 200 128 700

m3/h l/s
AV W Hz kg IP

70900 230 900 50/60 100 4 60 16.7 1.6 cl.II X4Soft Dry

70901 230 900 50/60 100 4 60 16.7 2.1 cl.II X3Soft Dry
Plus

USCATOARE PENTRU PAR DE PARETE CU TUB FLEXIBIL SI MANER ROTATIV,
CU SI FARA PRIZE PENTRU APARATUL DE RAS

SERIA SOFT DRY®

■ Datorita design-ului plăcut,
îngrijit si dimensiunilor
reduse aceste aparate se pot
adapta oricăror tipuri de
mobilier de baie, chiar și celor
elegante cum ar fi cele de
hotel, medii sportive și chiar
locuinţe.

■ Robuste, cu o structura externa
realizata din din rasina ABS
rezistenta la soc si tratata anti
UV, protejate împotriva furtului și
studiate astfel incat sa nu se
poata aseza tigari pe aparat.

■ Temperatura aerului este reglata
astfel incat se garanteaza
siguranţa totala a pielii și a
părului (in conformitate cu
normele CEI EN 60335 - 2 -
23/1997 Partea a II-a: Norme

speciale pentru aparate pentru
siguranta pielii și a părului).

■ Mânerul este proiectat astfel incat
sa nu alunece, este rotativ si cu
perete dublu pentru evitarea
supraîncălzirii suprafetei sale.

■ Comode datorita tubului din
cauciuc flexibil (parfumat cu
lavandă) cu o lungime de 75 de
cm (extensibil pana la 110 cm).

■ Silentioase si sigure datorita
motorului de lunga durata,a
rezistentei de 900 W protejata de
un dispozitiv termic si a
manerului si tubului care nu se
afla sub tensiune (totala
siguranta in cazul copiilor).

Design A.P. - A. Dematteis

Schema electrica la pag. XV

➀ Se activează prin tragerea manerului catre utilizator si se
dezactiveaza asezand manerul in pozitia initiala sau lasandu-l liber. 

➁ Modelul Soft Dry Plus este dotat cu două prize electrice pentru
aparate de ras: de tip european, de 230 V și de tip american, de 115
V. In cazul în care se vor  conecta aparate cu o putere superioară cu
10 W, un dispozitiv automat întrerupe alimentarea.
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