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Productvoordelen
Eigenschappen Voordelen

• Droogtijd 10-15 seconden • Snel droge handen 
• Verbruikt 1400W • 80% minder energieverbruik dan conventionele handdrogers
• Geluiddempend mondstuk • Voorkomt storende geluiden
• Hoogwaardig materiaal • Nagenoeg onderhoudsvrij en 7 jaar fabrieksgarantie
• Speciale druktechniek  • Special Image wordt permanent geïntegreerd in de cover
• Voorzien van CE-markering • Voldoet aan de Europese richtlijnen voor veiligheid, gezondheid en milieu

Logistieke informatie
Referentie Barcode Afmeting product (bxhxd) Gewicht product Afmeting omdoos (lxbxh) Gewicht omdoos

99999101006 8712602005216 298 x 322 x 170 mm 6,8 kg 370 x 340 x 245 mm 7,9 kg

Technische informatie
Kleur Special Image Cover
Wattage 1400 Watt 
Voltage 230 Volt
Ampère 6,5 Ampère
Hertz 50/60 Hz
Geluidsniveau Maximaal 90 dB
Luchtsnelheid  96,52 m/s (bij luchtafvoer) 

81,28 m/s (10 cm onder blazer)
Garantie 7 jaar fabrieksgarantie

Geadviseerde ophanghoogtes
Heren 114 cm * Dames 109 cm *
Gehandicapten 94 cm * Kinderen 89 cm *
*  Hoogte gemeten vanaf de vloer tot aan de onderzijde van de Xlerator.

Gebruiksaanwijzing
Houd na het handen wassen uw handen 10 tot 15 seconden  
circa 5 cm onder de blazer van de Xlerator. Wrijf tijdens deze 
periode uw handen rustig over elkaar heen en zorg dat elke zijde 
van uw hand zich onder de blazer heeft bevonden. Nadat uw 
handen droog zijn en u uw handen onder de droger vandaan haalt, 
schakelt de Xlerator zichzelf automatisch uit.

Xlerator is de nieuwe standaard op het gebied van handdrogers. 
Dankzij zijn innovatieve technologie levert Xlerator ongekende 
prestaties: aanzienlijk minder kosten, minder tijd en minder 
milieubelasting. Xlerator is zelfs 95% goedkoper dan het gebruik van 
papieren handdoekjes. Bovendien kunt u uw Xlerator personaliseren 
met uw eigen ontwerp, afbeelding of logo. De Special Image Cover 
geeft uw toiletruimte een bijzondere uitstraling.
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