
Ο ταχύτερος και πιο ενεργειακά 
αποδοτικός στεγνωτήρας χεριών 
με φίλτρο HEPA1

Χωρίς απορρίμματα χαρτιού

Για περισσότερες πληροφορίες
800 111 3500 www.gr.dyson.com για την  
Ελλάδα και www.dyson.com.cy για την Κύπρο 

Σχεδίαση Curved Blade™ 
Φύλλα αέρα με ταχύτητα σε 624 χλμ/ώρα ακολουθούν 
τις καμπύλες των χεριών σας, απομακρύνοντας το νερό 
από την επιφάνεια σε 10 δευτερόλεπτα, σε λειτουργία 
μέγιστης ισχύος.2

Με την ισχύ του ψηφιακού κινητήρα Dyson V4
Με 75.000 περιστροφές το λεπτό,3 αντλεί 23 λίτρα αέρα 
το δευτερόλεπτο μέσω της μηχανής.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας 
Η αποδοτική αεροδυναμική σημαίνει ότι ο ψηφιακός 
κινητήρας Dyson αντλεί κατά 85% λιγότερη ενέργεια 3 
από έναν στεγνωτήρα χεριών θερμού αέρα.

Ο πιο αθόρυβος4 στεγνωτήρας χεριών  
Dyson Airblade™ μέχρι σήμερα 
Η ευθεία διαμόρφωση επιτρέπει απλούστερες 
διαδρομές ροής αέρα που μειώνουν τον στροβιλισμό 
του, με αποτέλεσμα λιγότερο θόρυβο και λιγότερη 
κατανάλωση ενέργειας.

Μικρό αποτύπωμα άνθρακα 
Παράγει μέχρι και 85% λιγότερο CO2 σε σύγκριση με τις 
χειροπετσέτες και μέχρι 85% λιγότερο από άλλους 
στεγνωτήρες χεριών.5

Στεγνώνει τα χέρια υγιεινά, με καθαρό αέρα 
Το φίλτρο HEPA αιχμαλωτίζει το 99,95% των σωματιδίων, 
συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων και των ιών.

Κοστίζει μόλις 19$ τον χρόνο6 σε λειτουργία Eco
Έως 99% λιγότερο δαπανηρός από τις χαρτοπετσέτες 
και έως 86% λιγότερο από τους στεγνωτήρες χεριών 
θερμού αέρα.

Λειτουργία χωρίς αφή
Οι αισθητήρες απόστασης (time of flight) ανιχνεύουν με 
ακρίβεια τα χέρια σε 0,25 δευτερόλεπτα για να 
ενεργοποιήσουν τον αέρα χωρίς να σπαταλήσουν 
ενέργεια.

Δημιουργήστε χώρο στο μπάνιο σας 
Λεπτός και συμπαγής σε βάθος μόλις 100 χιλ.  
Δεν απαιτείται χωνευτή τοποθέτηση.

Εύκολος καθαρισμός και σέρβις 
Φινίρισμα σε ανοξείδωτο χάλυβα. Ασφαλής ηλεκτρική 
αποσύνδεση.

1. Ο χρόνος στεγνώματος και η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζονται για τη λειτουργία Max. Ο χρόνος στεγνώματος προσδιορίστηκε χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δοκιμής Dyson 769 σύμφωνα με το NSF Ρ335 και με μέτρηση 
υπολειμματικής υγρασίας 0,1 g. 2. Ο χρόνος στεγνώματος προσδιορίστηκε σε λειτουργία Max χρησιμοποιώντας τη μέθοδο δοκιμής Dyson 769 σύμφωνα με το NSF P335 και με μέτρηση υπολειμματικής υγρασίας 0,1 g. 3. Μέτρηση 
σε λειτουργία Max. 4. Μέση ένταση θορύβου (μέτρηση σε sones) σε σύγκριση με τους στεγνωτήρες χεριών Dyson Airblade™. 5. Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των ηλεκτρικών συσκευών και του χαρτιού χειρός υπολογίστηκε από 
την Carbon Trust. Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού Footprint Expert Pro, βάσει της χρήσης του προϊόντος σε διάστημα 5 ετών και με χρήση σταθμισμένων μέσων μεμονωμένων χωρών. Οι χρόνοι 
στεγνώματος του προϊόντος αξιολογήθηκαν με το DTM 769. 6. Μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,1 ευρώ/kWh, Δεκέμβριος 2018. Για να δείτε τους υπολογισμούς, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.dyson.gr/calcs. 
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Quiet Mark
Ο βρετανικός οργανισμός περιορισμού του 
θορύβου «Noise Abatement Society» έλεγξε και 
ενέκρινε τα επίπεδα θορύβου και την ποιότητα 
του ήχου που παράγει ο στεγνωτήρας χεριών 
Dyson Airblade 9kJ, απονέμοντάς του τη 
σήμανση λειτουργίας μειωμένου θορύβου 
Quiet Mark.

Carbon Trust
Στεγνωτήρας χεριών με πιστοποίηση 
Carbon Trust.

WELL Building Standard™
Οι στεγνωτήρες χεριών Dyson Airblade™ 
συμβάλλουν στην πλήρωση του Feature 
W08 σύμφωνα με το πρότυπο WELL Building 
Standard.™

 

Ευθεία διαμόρφωση
Επιτρέπει απλούστερες διαδρομές ροής 
αέρα που μειώνουν τον στροβιλισμό του, 
με αποτέλεσμα λιγότερο θόρυβο και λιγότερη 
κατανάλωση ενέργειας.

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Φιλτραρισμένος αέρας HEPA
Οι στεγνωτήρες χεριών Dyson 
Airblade™ χρησιμοποιούν φίλτρα HEPA. 
Αιχμαλωτίζουν το 99,95% των σωματιδίων, 
συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων και 
των ιών του αέρα της τουαλέτας. Συνεπώς, 
τα χέρια στεγνώνουν χρησιμοποιώντας 
καθαρότερο αέρα και όχι ακάθαρτο.

Εξαγωγή 
φιλτραρισμένου 
αέρα

Εισαγωγή 
ακάθαρτου 
αέρα

Φίλτρο HEPA

Ψηφιακός 
κινητήρας 
Dyson V4

17,1 γρ.
CO2 ανά στέγνωμα2

16,8 γρ.
CO2 ανά στέγνωμα2

Υψηλό κόστος λειτουργίας

Μεγάλος περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος

Στεγνωτήρες χεριών Dyson Airblade™
Με την ισχύ του ψηφιακού κινητήρα Dyson V4.
Το μικρό μέγεθος σε συνδυασμό με τη μεγάλη 
ισχύ του επέτρεψαν την κατασκευή της 
τεχνολογίας στεγνώματος χεριών που 
χρησιμοποιούμε.

3,0 γρ. 
CO2 ανά στέγνωμα2

(λειτουργία MAX)

1.460€ 
ανά έτος1

140€ 
ανά έτος1

22€ 
ανά έτος1

(λειτουργία MAX)

19€ 
ανά έτος1

(λειτουργία ECO)

Χαμηλό κόστος λειτουργίας

Μικρός περιβαλλοντικός 
αντίκτυπος

1. Μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,1 ευρώ/kWh, Δεκέμβριος 2018. Για να δείτε τους υπολογισμούς, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.dyson.gr/calcs.
2. Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος των ηλεκτρικών συσκευών και του χαρτιού χειρός υπολογίστηκε από την Carbon Trust. Οι υπολογισμοί 
πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του λογισμικού Footprint Expert Pro, βάσει της χρήσης του προϊόντος σε διάστημα 5 ετών και με χρήση 
σταθμισμένων μέσων μεμονωμένων χωρών. Οι χρόνοι στεγνώματος του προϊόντος αξιολογήθηκαν μέσω του DTM 769.

Σχεδίαση Curved 
Blade™

Η σήμανση για το αποτύπωμα άνθρακα (Carbon) αποτελεί εμπορικό σήμα 
της Carbon Trust. Η σήμανση μειωμένου θορύβου (Quiet Mark) αποτελεί 
σήμα κατατεθέν του βρετανικού οργανισμού περιορισμού του θορύβου 
«Noise Abatement Society». Το International WELL Building Institute™ και το 
σχετικό λογότυπο είναι εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται με 
έγκριση από το International WELL Building Institute.™

2,5 γρ. 
CO2 ανά στέγνωμα2

(λειτουργία ECO)
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