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DESCRIÇÃO

CARACTERÍSTICAS

•
•
•
•
•

Secador de cabelo eléctrico de ar quente em ABS de cor
preta tipo pistola, com suporte de parede. Accionamento por meio de interruptor on-off na base e regulador de
temperatura na pega do secador. De dimensões reduzidas.
Máxima segurança eléctrica. Ideal para uso em casas de
banho de hotel.

•
•

Equipado com o interruptor on-off;
Regulador de temperatura;
Filtro de partículas na entrada de ar;
Protector de filtro extraível;
De acordo com a CE e a regulamentação de equipamentos eléctricos ROHS;
Adequado para uso em casas de banho do hotel;
Adequado para espaços colectivos.

IMAGEM

FUNCIONAMENTO E SEGURANÇA
Desencaixar a pistola do suporte e mover o interruptor da
base para a posição ON. Puxar o gatilho da pistola para iniciar o seu funcionamento. Seleccionar a potência no punho
da pistola. Após o seu uso, encaixar a pistola no suporte e
deslocar o interruptor do suporte para a posição OFF.
•
•
•

Certifique-se de que a tensão de funcionamento do secador, é a mesma da rede de alimentação fornecida.
Nunca utilize o aparelho com as mãos molhadas.
Não deixe as crianças usarem o secador sem a presença de um adulto.

LIMPEZA
Retirar cuidadosamente o filtro de entrada de ar e remover
os cabelos que possam ter enrolado na grade do filtro.

INSTALAÇÃO E DIMENSÕES
Tensão

230 V

Dimensão Total

90 x150 x230 mm

Dimensão da Base

90 x150 x90 mm

1200 W

Frequência

50/60 Hz

Temperatura Ar

Regulável

900 mm

Altura de instalação recomendada
p/ deficientes – alcance frontal

750 a 120 mm
ponto inferior

mín. 350 mm
máx. 1900 mm

Altura de instalação recomendada
p/ deficientes – alcance lateral

600 a 1200 mm
ponto inferior

Dimensão do Cabo de Alimentação
Dimensão do Cabo Encaracolado

Potência Total

Peso

0,66 Kg

Protecção

IP21
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