
Οι ταχ�τεροι στο στ�γνω�α χερι�ν �ε τι� 
υψηλ�τερε� προδιαγραφ�� υγιειν�� �ε α�ρα 
που καθαρ�ζεται ��σα απ� φ�λτρα HEPA.
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Ο στεγνωτ	ρα� χερι�ν Dyson Airblade Tap 
στι� τουαλ�τε� κορυφα�α� ο��δα� τη� F1.

Γιατ� να συ
βιβαζ
αστε 
ε προϊντα 
που δεν λειτουργο�ν ικανοποιητικ�;
To 1907 �ρχισε να καθιερ�νεται η 
χρ�ση χαρτοπετσετ�ν στι� τουαλ�τε�. 
Το 1948 �κανε την ε
φ�νισ� του ο 
ηλεκτρικ� στεγνωτ�ρα� χερι�ν. 
$κτοτε, κανε�� απ του� δ�ο αυτο�� 
τρπου� στεγν�
ατο� των χερι�ν δεν 
�χει αλλ�ξει ση
αντικ� - εξακολουθο�ν 
να ε�ναι πολυδ�πανοι, να 
ην πληρο�ν 
υψηλ�� προδιαγραφ�� υγιειν�� και να 
επιβαρ�νουν το περιβ�λλον.
Οι 
ηχανικο� τη� Dyson �θελαν κ�τι 
παραπ�νω. $τσι, το 2006 εγκαιν�ασαν 

ια ν�α εποχ� υψηλ�ν επιδσεων 
στο στ�γνω
α των χερι�ν 
ε τη 
δη
ιουργ�α τη� τεχνολογ�α� Airblade™.
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Οι χαρτοπετσ�τε� �χουν υψηλ
κστο�, 
εγ�λο περιβαλλοντικ
αντ�κτυπο και αυξη
�νε� αν�γκε�
συντ�ρηση�, καθ�� φρ�σσουν
τα συστ�
ατα διαχε�ριση�
λυ
�των του νερο� και συχν�
απορρ�πτονται απρσεχτα.

Και επειδ� οι διανο
ε�� 
�νουν 
συχν� �δειοι χωρ�� να υπ�ρχει 
επιλογ� για το στ�γνω
α των 
χερι�ν, δη
ιουργο�νται κ�νδυνοι 
για την υγε�α και εκτ� τουαλ�τα�.

Οι χαρτοπετσ�τε� και τα

ειονεκτ�
ατ� του�

Αυτ το γνωρ�ζατε; 
Το αποτελεσ
ατικ στ�γνω
α
των χερι�ν ε�ναι πολ� ση
αντικ
για τη διατ�ρηση του επιπ�δου
υγιειν��, καθ�� η υγρασ�α
στα χ�ρια συ
β�λλει στη
δι�δοση �ω� και 1.000 φορ��
περισστερων βακτηρ�ων σε
σχ�ση 
ε τα στεγν� χ�ρια.
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Οι συ
βατικο� στεγνωτ�ρε� χερι�ν 
και τα 
ειονεκτ�
ατ� του�

$χετε κοιτ�ξει ποτ� 
�σα στον συλλ�κτη
νερο� εν� στεγνωτ�ρα;
Κ�ποιοι στεγνωτ�ρε� συγκεντρ�νουν 
το χρησι
οποιη
�νο νερ σε συλλ�κτε�. 
Αυτ� η 
�θοδο� ε�ναι ανθυγιειν�, καθ�� 
δη
ιουργε� το ιδανικ περιβ�λλον για 
την αν�πτυξη βακτηρ�ων.

Οι συλλ�κτε� πρ�πει να αδει�ζονται
και να καθαρ�ζονται τακτικ�, κ�τι που
απαιτε� χρνο και κπο, εν� το νερ

πορε� να χυθε� στο π�τω
α.

Στεγνωτ�ρε� χερι�ν θερ
ο� α�ρα
Οι στεγνωτ�ρε� χερι�ν θερ
ο� α�ρα 
ε�ναι αργο�. Γι’ αυτ καταναλ�νουν 
πολλ� εν�ργεια, �χουν υψηλ 
λειτουργικ κστο� και δεν 
συ
β�λλουν στην τ�ρηση υψηλ�ν 
προδιαγραφ�ν υγιειν��.

Το στ�γνω
α των χερι�ν χρει�ζεται 
�ω� και 43 δευτερλεπτα, �τσι 
πολλο� χρ�στε� εγκαταλε�πουν 
την προσπ�θεια, αυξ�νοντα� τον 
κ�νδυνο δι�δοση� βακτηρ�ων.

Στεγνωτ�ρε� χερι�ν 
εκτξευση� α�ρα (jet)
Οι στεγνωτ�ρε� τ�που jet 
πορε�
να 
οι�ζουν 
ε του� στεγνωτ�ρε�
χερι�ν Dyson Airblade™, 
ω� απ
�ποψη επιδσεων δεν υπ�ρχει κα
�α
σ�γκριση. Λγω τη� 
ικρ�� ισχ�ο�
του κινητ�ρα του�, οι περισστεροι
στεγνωτ�ρε� τ�που jet δεν 
πορο�ν
να παρ�γουν ρο� α�ρα 
ε την
ταχ�τητα που απαιτε�ται για γρ�γορο 
στ�γνω
α. Επ�ση�, δεν �χουν αρκετ� 
ισχ� �στε να απορροφο�ν τον α�ρα 

�σω φ�λτρου HEPA.

Επο
�νω�, ε�ναι πιο αργο� απ του� 
στεγνωτ�ρε� χερι�ν 
ε τεχνολογ�α 
Airblade™ και δεν πληρο�ν τι� �διε� 
προδιαγραφ�� υγιειν��.

Αυτ το γνωρ�ζατε; 
Σ�
φωνα 
ε εξειδικευ
�νου� 
επιστ�
ονε� του NSF στον 
το
�α τη� δη
σια� υγε�α�, 
για να πιστοποιηθε� �να� 
στεγνωτ�ρα� χερι�ν ω� προ� 
τι� προδιαγραφ�� υγιειν�� 
πρ�πει να στεγν�νει τα χ�ρια σε 
τουλ�χιστον 15 δευτερλεπτα.

Αυτ το γνωρ�ζατε; 
Στην πρσφατη δοκι
�, 
οι 
ικροβιολγοι τη� Dyson 
αν�χνευσαν 
εγαλ�τερα 
επ�πεδα βακτηρ�ων σε δεξα
εν� 
αποστρ�γγιση�, απ τα επ�πεδα 
που 
πορε� να βρεθο�ν 
στο αποχωρητ�ριο εν� 

�σου νοικοκυριο�.*

*  Πηγ��: Dyson in-house testing, 2015; 
Scott et al., 2009; Medrono-Flex etal., 2010.
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Οι στεγνωτ�ρε� Dyson Airblade™ 
λειτουργο�ν διαφορετικ�

Τεχνολογ�α Airblade™ Οι ταχ�τεροι στο 
στ�γνω
α χερι�ν 

ε τι� υψηλτερε� 
προδιαγραφ�� 
υγιειν�� 
ε α�ρα που 
καθαρ�ζεται 
�σα 
απ φ�λτρα HEPA

Καν�να� �λλο� 
στεγνωτ�ρα� χερι�ν 
δεν διαθ�τει αυτ�ν 
την τεχνολογ�α

Ψηφιακ� κινητ�ρα� 
Dyson V4

Φ�λτρο HEPA+ + =

Ψηφιακ� κινητ�ρα� Dyson V4
Οι συ
βατικο� κινητ�ρε� καταλα
β�νουν 
πολ� χ�ρο, �χουν 
ικρ� ταχ�τητα και 
χα
ηλ�� επιδσει�. Η λειτουργ�α του� 
στηρ�ζεται σε ψ�κτρε� �νθρακα, οι οπο�ε� 
σταδιακ� φθε�ρονται. Ο ψηφιακ� κινητ�ρα� 
V4 τη� Dyson λειτουργε� διαφορετικ�. 
Συ
παγ�� και ισχυρ� κινητ�ρα�, χωρ�� 
ψ�κτρε� απ ανθρακνη
α, 
ε τεχνολογ�α 
ψηφιακ�ν παλ
�ν και �ω� και τρει� φορ�� 

εγαλ�τερη ταχ�τητα περιστροφ�� απ 
του� συ
βατικο�� κινητ�ρε�.

Φ�λτρο HEPA 
Τα βακτ�ρια και ιο� στου� χ�ρου� των 
τουαλετ�ν ευθ�νονται για τη 
ετ�δοση ι�σεων, 
γρ�πη�, δι�ρροια� � και �λλων, σοβαρτερων 
ασθενει�ν. Οι στεγνωτ�ρε� χερι�ν Dyson 
Airblade™ διαθ�τουν φ�λτρα HEPA στον βασικ 
εξοπλισ
, τα οπο�α αιχ
αλωτ�ζουν το 99,9% 
των σω
ατιδ�ων σε 
�γεθο� βακτηρ�ων. 
Συνεπ��, τα χ�ρια στεγν�νουν 
ε καθαρτερο 
α�ρα και χι ακ�θαρτο.

Τεχνολογ�α Airblade™ 
Ο ψηφιακ� κινητ�ρα� V4 τη� Dyson απορροφ�

�χρι 35 λ�τρα α�ρα το δευτερλεπτο 
�σω φ�λτρου
HEPA, τον οπο�ο διαν�
ει 
�σω ανοιγ
�των πλ�του� 
�ω� και 0,8mm. Με αυτν τον τρπο, στρ�
ατα 
φιλτραρισ
�νου α�ρα 
ε ταχ�τητα 690 χλ
/�ρα 
απο
ακρ�νουν το νερ απ τα χ�ρια, στεγν�νοντ�� 
τα γρ�γορα και 
ε υγιειν τρπο.



Οι στεγνωτ�ρε� χερι�ν Dyson Airblade™ 
τροφοδοτο�νται απ τον ψηφιακ κινητ�ρα 
Dyson V4. Το 
ικρ 
�γεθο� σε συνδυασ
 
ε 
τη 
εγ�λη ισχ� του �καναν την κατασκευ� αυτο� 
του 
οντ�λου τελευτα�α� τεχνολογ�α� δυνατ�.

Το αποτ�λεσ
α; $να� αθρυβο� στεγνωτ�ρα� 
κ�τω απ τον οπο�ο στεγν�νετε τα χ�ρια σα�, 
�να� στεγνωτ�ρα που στεγν�νει τα χ�ρια σε 

λι� 10 δευτερλεπτα και �να� στεγνωτ�ρα 
που στεγν�νει τα χ�ρια σα� χωρ�� καν να 
απο
ακρυνθε�τε απ τον νεροχ�τη.

Οι στεγνωτ�ρε� Dyson Airblade™

Ο στεγνωτ�ρα� 
ε τι� υψηλτερε� προδιαγραφ�� 
υγιειν�� ε�ναι τ�ρα 35% πιο αθρυβο�.1

Ο ταχ�τερο� στεγνωτ�ρα� χερι�ν 
ε τι� 
υψηλτερε� προδιαγραφ�� υγιειν��.

Η τεχνολογ�α στεγν�
ατο� 
χερι�ν Airblade™ στη βρ�ση.

09 10

1  Με�ωση του θορ�βου σε σ�γκριση �ε τον 
αρχικ! στεγνωτ	ρα χερι�ν Dyson Airblade V.

Η τεχνολογ�α 
Airblade™ εξελ�χθηκε
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5

Πλεονεκτ�
ατα που 
νο οι 
στεγνωτ�ρε� χερι�ν Dyson 
Airblade™ σα� εξασφαλ�ζουν.
Στ�γνω
α σε 10 
ε 12 
δευτερλεπτα.
Με τι� υψηλτερε� 
προδιαγραφ�� υγιειν��.
Μικρτερο λειτουργικ κστο�.
Μικρτερο� περιβαλλοντικ� 
αντ�κτυπο�.
5ετ�� εγγ�ηση.

€
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43 δευτ/τα 22 δευτ/τα 10 δευτ/τα 12 δευτ/τα 12 δευτ/τα

Με χρ�ση φ�λτρου HEPA Με χρ�ση φ�λτρου HEPA Με χρ�ση φ�λτρου HEPAΧωρ�� χρ�ση φ�λτρου HEPA

Πρωτ�κολλο NSF P335 
Για περισστερε� πληροφορ�ε� 
σχετικ� 
ε το πρωτκολλο NSF P335, 
ανατρ�ξτε στη σχετικ� εντητα στο 
τ�λο� του φυλλαδ�ου.

Οι συ
βατικο� στεγνωτ�ρε� χερι�ν ε�ναι πολ� αργο�
Ο �λεγχο� 
ε β�ση το πρωτκολλο P335 του Εθνικο� Ιδρ�
ατο� Υγιειν�� (NSF) 
�δειξε τι οι περισστεροι απ του� �λλου� στεγνωτ�ρε� χερι�ν ε�ναι πολ� πιο 
αργο� απ ,τι ισχυρ�ζονται οι κατασκευαστ�� του�. Οι ισχυρισ
ο� του� για τι� 
γρ�γορε� ταχ�τητε� στεγν�
ατο� δεν περιλα
β�νουν τη χρ�ση φ�λτρων HEPA. 
Πολλο� χρ�στε� εγκαταλε�πουν την προσπ�θεια ταν χρησι
οποιο�ν �ναν αργ 
στεγνωτ�ρα χερι�ν. Ωστσο, η υγρασ�α στα χ�ρια συ
β�λλει στη δι�δοση �ω� 
και 1.000 φορ�� περισστερων βακτηρ�ων σε σχ�ση 
ε τα στεγν� χ�ρια.

Οι στεγνωτ�ρε� χερι�ν τη� Dyson ε�ναι οι ταχ�τεροι 
Δοκι
� βασισ
�νη στο πρωτκολλο τη� NSF P335 δε�χνει 
τι οι στεγνωτ�ρε� χερι�ν Dyson Airblade™ ε�ναι γρ�γοροι. 
Διαν�
ουν 
�χρι 35 λ�τρα α�ρα το δευτερλεπτο 
�σω 
ανοιγ
�των πλ�του� �ω� και 0,8 mm. Με αυτν τον τρπο, 
στρ�
ατα α�ρα 
ε ταχ�τητα 690 χλ
/�ρα απο
ακρ�νουν 
το νερ απ τα χ�ρια, στεγν�νοντ�� τα γρ�γορα και 
ε τι� 
υψηλτερε� προδιαγραφ�� υγιειν��. 
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Η τεχνολογ�α Airblade™ ε�ναι η ταχ�τερη 

ε τι� υψηλτερε� προδιαγραφ�� υγιειν�� 

Ψηφιακ� κινητ�ρα� Dyson V4

Φ�λτρο HEPA

Στ�γνω
α σε 10 
ε 12 δευτερλεπτα

Χωρ�� συλλ�κτη νερο�

Αντιβακτηριδιακ πρσθετο

Χωρ�� θερ
τητα

Λειτουργ�α χωρ�� αφ�

Να γιατ�:

Η υγρασ�α στα χ�ρια συ
β�λλει 
στη δι�δοση �ω� και 1.000 

φορ�� περισστερων βακτηρ�ων 
σε σχ�ση 
ε τα στεγν� χ�ρια.

Το υγιειν στ�γνω
α των χερι�ν ε�ναι 
εξ�σου ση
αντικ 
ε το πλ�σι
ο
Τα βακτ�ρια και οι ιο� που 
εταφ�ρονται 
στι� επιφ�νειε� 
�σω των χερι�ν 
πορε� 
να �χουν αρκετ�� �ρε� δι�ρκεια ζω��. 
$τσι, 
πορε� να 
εταφερθο�ν και αλλο� 

�σω τη� επαφ��. Η υγρασ�α στα χ�ρια 
συ
β�λλει στη δι�δοση �ω� και 
1.000 φορ�� περισστερων βακτηρ�ων, 
σε σχ�ση 
ε τα στεγν� χ�ρια. Γι’ αυτ, 
το κατ�λληλο στ�γνω
α των χερι�ν 
ε�ναι πολ� ση
αντικ.

Ο στεγνωτ�ρα� 
ε τι� υψηλτερε� 
προδιαγραφ�� υγιειν��

Οι στεγνωτ�ρε� χερι�ν Dyson 
Airblade™ χρησι
οποιο�ν φ�λτρα 
HEPA. Αιχ
αλωτ�ζουν το 99,9% 
των σω
ατιδ�ων α�ρα σε 
�γεθο� 
βακτηρ�ων που βρ�σκονται στι� 
τουαλ�τε�. Συνεπ��, στεγν�νουν τα 
χ�ρια σε λιγτερο απ 12 δευτερλεπτα 
χρησι
οποι�ντα� καθαρτερο α�ρα 
και χι ακ�θαρτο. Τσο ο στεγνωτ�ρα� 
Dyson Airblade V σο και ο Dyson 
Airblade dB περι�χουν αντιβακτηριδιακ 
πρσθετο που συ
β�λλει στον 
περιορισ
 των βακτηρ�ων.

Χωρ�� συλλ�κτη νερο�
Οι στεγνωτ�ρε� χερι�ν Dyson 
Airblade V και Dyson Airblade dB 
ε�ναι σχεδιασ
�νοι να αφ�νουν το 
νερ να π�φτει στο π�τω
α που 
και εξατ
�ζεται, ε
ποδ�ζοντα� την 
αν�πτυξη των βακτηρ�ων. Ωστσο, 
κ�ποιοι στεγνωτ�ρε� 
αζε�ουν το 
νερ σε συλλεκτ�ρε�, οι οπο�οι 
αποτελο�ν ιδανικ περιβ�λλον 
για την αν�πτυξη βακτηρ�ων.
Αυτ δεν συ
β�λλει στη διατ�ρηση 
των επιπ�δων υγιειν��.
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Υψηλ�� προδιαγραφ�� 
υγιειν�� -
ε αποδε�ξει�

Πανεπιστ��ιο Bradford

Συ�περ#σ�ατα:
Η χρ�ση του στεγνωτ�ρα Dyson 
Airblade™ �ει�νει τα βακτ�ρια των 
πλυ��νων χερι�ν �ω� και κατ# 40%. 

Πλα�σιο 
ελ�τη�:
Τη 
ελ�τη διεξ�γαγε η Ο
�δα 
$ρευνα� Μολυσ
ατικ�ν Ασθενει�ν 
του Πανεπιστη
�ου του Bradford. 
Τα πορ�σ
ατα τη� 
ελ�τη� 
υποβλ�θηκαν σε ο
τι
η αξιολγηση 
απ την ακαδη
αϊκ� κοιντητα και 
δη
οσιε�θηκαν στο Journal of 
Applied Microbiology.

Αντικε�
ενο 
ελ�τη�:
Απο
�κρυνση βακτηρ�ων 
ε τον 
στεγνωτ�ρα χερι�ν Dyson Airblade™.

Campden BRI

Συ�περ#σ�ατα:
Η χρ�ση του στεγνωτ�ρα Dyson 
Airblade™ δεν �χει ση�αντικ� 
αντ�κτυπο στα επ�πεδα των 
βακτηρ�ων στον α�ρα τουαλετ�ν 
σε σ�γκριση �ε τι� χαρτοπετσ�τε�.

Πλα�σιο 
ελ�τη�:
Η 
ελ�τη διεξ�χθη απ τον ανεξ�ρτητο 
ερευνητικ φορ�α τροφ�
ων και 
ροφη
�των Campden BRI, το 
πελατολγιο του οπο�ου περιλα
β�νει 
διεθνε�� εταιρε�ε� τροφ�
ων 
ε υψηλ�� 
απαιτ�σει� υγιειν��, πω� οι Cadbury, 
Pepsico, Danone, Coca-Cola, Heinz 
και Nestlé.

Αντικε�
ενο 
ελ�τη�:
Μετρ�σει� βακτηρ�ων στον α�ρα 
τουαλετ�ν 
ετ� τη χρ�ση στεγνωτ�ρων 
Dyson Airblade™ και χαρτοπετσ�των.

Πανεπιστ��ιο τη� Florida

Συ�περ#σ�ατα:
Η επιφ#νεια εν�� στεγνωτ�ρα χερι�ν 
Dyson Airblade™ δεν ε�ναι περισσ�τερο 
�ολυσ��νη σε σ�γκριση �ε #λλε� 
περιοχ�� υψηλ�� επαφ�� στου� 
χ�ρου� τη� τουαλ�τα�.

Πλα�σιο 
ελ�τη�:
Η 
ελ�τη διεξ�χθη απ επιδη
ιολγο 
του Τ
�
ατο� Μολυσ
ατικ�ν 
Ασθενει�ν τη� Ιατρικ�� Σχολ�� 
του Πανεπιστη
�ου τη� Florida.

Αντικε�
ενο 
ελ�τη�:
Η βακτηριακ� 
λυνση απ τη χρ�ση 
των στεγνωτ�ρων Dyson Airblade™ 
και �λλων 
εθδων στεγν�
ατο� 
των χερι�ν σε περιοχ�� υψηλ�� 
επαφ�� σε δη
σιε� τουαλ�τε� - 
συ
περιλα
β�νονται διανo
ε�� 
χαρτοπετσετ�ν, τουαλ�τε�, π
ολα, 
χειρολαβ��, 
οχλο� σε καζαν�κια, 
επιφ�νειε� π�γκων κ.λπ.

Η χρη
ατοδτηση 
περαιτ�ρω ανεξ�ρτητων 

ελετ�ν θα συνεχιστε�.
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Οι 
οναδικο� στεγνωτ�ρε� χερι�ν που 
διαθ�τουν παγκσ
ια πιστοπο�ηση απ 
τον NSF και τον HACCP International.

19 20

Με πιστοπο�ηση HACCP 
International. Κατ�λληλοι για χρ�ση 
στον το
�α παρασκευ�� τροφ�
ων.
Οι στεγνωτ�ρε� χερι�ν Dyson 
Airblade dB και Dyson Airblade Tap 
φ�ρουν την �γκριση του HACCP 
International ω� ασφαλε�� απ 
�ποψη υγιειν�� για χ�ρου� 
παρασκευ�� τροφ�
ων. 

Με πιστοπο�ηση 
NSF International.
Η Dyson ζ�τησε απ ανεξ�ρτητου� 
επιστ�
ονε� στον το
�α τη� 
δη
σια� υγε�α� του NSF να 
καθορ�σουν τα κριτ�ρια β�σει των 
οπο�ων �να� στεγνωτ�ρα� πληρο� 
τι� προδιαγραφ�� υγιειν��. Το 
αποτ�λεσ
α �ταν η �κδοση του 
πρωτοκλλου P335 του NSF. 
Οι στεγνωτ�ρε� Dyson Airblade™ 
ε�ναι οι 
οναδικο� που πληρο�ν 
λα τα κριτ�ρια.
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€
2  Για περισσ τερε λεπτο ρειε σχετικ ε του υπολογισ ο 
επισκεφθε τε τη διε θυνση www.dyson.com.cy/calcs

\λλε� 
�θοδοι στεγν�
ατο� 
χερι�ν στοιχ�ζουν περισστερο
Οι χαρτοπετσ�τε� χρει�ζονται συνεχ� 
ανεφοδιασ
 και δι�θεση. Οι περισστεροι 
στεγνωτ�ρε� χερι�ν ε�ναι αργο� �ρα 
καταναλ�νουν πολλ� εν�ργεια.

€1,460
ετ	σια2

€157
ετ	σια2

Χα
ηλ κστο� λειτουργ�α�
Ο στεγνωτ�ρα� χερι�ν Dyson Airblade™ 
στοιχ�ζει 
�χρι και 80% λιγτερο στην 
χρ�ση του παρ� �λλοι στεγνωτ�ρε� 
χερι�ν και 
�χρι 98% λιγτερο απ 
τι οι χαρτοπετσ�τε�.2

€31
ετ	σια2

€40
ετ	σια2

€48
ετ	σια2
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13,9g
 CO2/στ�γνω�α3

15,6g
 CO2/στ�γνω�α3

3,3g
 CO2/στ�γνω�α3

2,4g
 CO2/στ�γνω�α3

4,0g 
CO2/στ�γνω�α3

Οι στεγνωτ�ρε� Dyson Airblade™

Μεγαλ�τερο� περιβαλλοντικ� αντ�κτυπο�
Οι στεγνωτ�ρε� Dyson Airblade™ παρ�γουν 
�ω� και 79% λιγτερο διοξε�διο του �νθρακα 
σε σχ�ση 
ε �λλου� στεγνωτ�ρε� χερι�ν και 
�ω� και 76% λιγτερο απ τι� χειροπετσ�τε�.3

Μικρ� περιβαλλοντικ� αντ�κτυπο� 
Οι στεγνωτ�ρε� χερι�ν Dyson Airblade™ 
�χουν 
ικρτερο περιβαλλοντικ αντ�κτυπο 
σε ,τι αφορ� στι� εκπο
π�� �νθρακα και 
την καταν�λωση εν�ργεια�.3

3  Η Dyson, σε συνεργασ�α �ε την Carbon Trust, αν�πτυξε �ια ��θοδο ��τρηση� του περιβαλλοντικο� αντ�κτυπου των 
ηλεκτρικ�ν συσκευ�ν και των χαρτοπετσετ�ν. Οι υπολογισ�ο� του διοξειδ�ου του �νθρακα πραγ�ατοποι	θηκαν �ε 
τη χρ	ση του λογισ�ικο� GaBi τη� PE International, β�σει τη� χρ	ση� του προϊ!ντο� σε δι�στη�α 5 ετ�ν και τι� Η.Π.Α. 
ω� αντιπροσωπευτικ	 χ�ρα χρ	ση�. Ο χρ!νο� στεγν��ατο� αν� προϊ!ν αξιολογ	θηκε ��σω του DTM 769.

8,0g
CO2/στ�γνω�α3



 

25 26Οι στεγνωτ�ρε� Dyson Airblade™

Ο 
οναδικ� στεγνωτ�ρα� χερι�ν 

ε πιστοπο�ηση Carbon Trust

Ο περιβαλλοντικ� αντ�κτυπο� 
απ τη χρ�ση χειροπετσετ�ν

Κ�θε προϊν που παρ�γεται και χρησι
οποιε�ται �χει �να αποτ�πω
α 
�νθρακα, που ισοδυνα
ε� 
ε τη συνολικ� ποστητα διοξειδ�ου του 
�νθρακα και �λλων αερ�ων του θερ
οκηπ�ου που παρ�γονται κατ� 
τη δι�ρκεια του κ�κλου ζω�� του.

Η Dyson, σε συνεργασ�α 
ε την Carbon Trust, 
�τρησε το αποτ�πω
α 
�νθρακα των στεγνωτ�ρων χερι�ν τη� σειρ�� Dyson Airblade™.

Τσο λγω των δ�ντρων που κβονται, σο και λγω 
τη� χη
ικ�� επεξεργασ�α� που υφ�στανται αλλ� και 
του τρπου που απορρ�πτονται, οι χειροπετσ�τε� 
παρουσι�ζουν υψηλ περιβαλλοντικ αντ�κτυπο.

Μ�τρηση για κ�θε εξ�ρτη
α
Αξιολογ�θηκαν λα τα εξαρτ�
ατα που 
περιλα
β�νει �να� στεγνωτ�ρα� χερι�ν Dyson 
Airblade™. Τα υλικ� και η κατασκευ� αντιστοιχο�ν 
στο 8% του συνλου των εκπο
π�ν.

Θαλ�σσια αντ� οδικ�� 
εταφορ��
Οι χειροπετσ�τε� απαιτο�ν συνεχ� ανεφοδιασ
, 
ο οπο�ο� πραγ
ατοποιε�ται οδικ��. Για του� 
στεγνωτ�ρε� Dyson Airblade™ επιλ�γονται 
ενεργειακ� αποδοτικ� πλο�α που αντιστοιχο�ν 
σε λιγτερο απ 1% των συνολικ�ν εκπο
π�ν.

Λιγτερη εν�ργεια = λιγτερε� εκπο
π�� CO2

Χ�ρη στην τεχνολογ�α Airblade™, το στ�γνω
α 
διαρκε� λιγτερο και δεν απαιτε� τη χρ�ση 
ενεργοβρων στοιχε�ων θ�ρ
ανση�. Συνεπ��, 
καταναλ�νεται �ω� και 80% λιγτερη εν�ργεια 
απ του� στεγνωτ�ρε� θερ
ο� α�ρα.

Κ�κλο� ζω��
Οι στεγνωτ�ρε� Dyson Airblade™ συνοδε�ονται 
απ εγγ�ηση 5 ετ�ν. Μεγ�λο 
�ρο� των 
εξαρτη
�των του� ε�ναι ανακυκλ�σι
o, 

ε ελ�χιστο περιβαλλοντικ αντ�κτυπο.

Υλοτ
ηση
Τα δ�ντρα αποτελο�ν τη βασικ� πηγ� 
χαρτοπολτο� για την παραγωγ� 
των χειροπετσετ�ν.

Μεταφορ�
Μετ� την κοπ�, τα δ�ντρα 
εταφ�ρονται 
στι� εγκαταστ�σει� επεξεργασ�α�.

Αν�
ιξη 
ε νερ
Για την παραγωγ� του χαρτιο� 
καταναλ�νονται 
εγ�λε� ποστητε� 
νερο� και ηλεκτρικ�� εν�ργεια�.

Πολτοπο�ηση και λε�κανση
Κατ� τη λε�κανση χρησι
οποιο�νται 
χη
ικ�� ουσ�ε�.

Συντ�ρηση
Οι χειροπετσ�τε� απαιτο�ν 
συνεχ� ανεφοδιασ
.

Απρριψη
Μετ� τη χρ�ση, οι περισστερε� 
χειροπετσ�τε� δεν ανακυκλ�νονται και 
απορρ�πτονται. Οι χρησι
οποιη
�νε� 
χειροπετσ�τε�, οι συσκευασ�ε� και οι 
σακο�λε� απορρι

�των, καταλ�γουν 
σε χ�ρου� υγειονο
ικ�� ταφ�� 
� αποτεφρωτ�ρε�.
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5ετ�� εγγ�ηση. 
Ασυναγ�νιστη εξυπηρ�τηση.

Διεξοδικ�� δοκι
��.
Οι στεγνωτ�ρε� Dyson Airblade™ 
ε�ναι 
ηχανικ� κατασκευασ
�νοι να 
αντ�χουν στο χρνο. $χουν υποβληθε� 
σε αλλεπ�λληλε� δοκι
�� αντοχ�� στη 
χρ�ση και σε πραγ
ατικ�� συνθ�κε�, 
�στε να διασφαλ�ζεται η ανθεκτικτητ� 
του� στην εντατικ� χρ�ση.

Εγγ�ηση
Χ�ρη σε αυτ το σ�στη
α δοκι
�ν, 
λα τα εξαρτ�
ατα των στεγνωτ�ρων 
Dyson Airblade™ συνοδε�ονται απ 
5ετ� εγγ�ηση για ελαττ�
ατα υλικο� 
και κατασκευ��.

Μεταγοραστικ� υποστ�ριξη
Σε περ�πτωση προβλ�
ατο�, παρ�χου
ε 
υπηρεσ�ε� επισκευ�� και συντ�ρηση� 

�σω του δικτ�ου 
ηχανικ�ν και 
ανταλλακτικ�ν self-service τη� Dyson. 
Συνεπ��, διασφαλ�ζεται η 
�γιστη 
δυνατ� ο
αλτητα στη λειτουργ�α 
τη� συσκευ�� και του χ�ρου σα�.

Στεγνωτ�ρα� χερι�ν Dyson Airblade dB
5 �τη για εξαρτ�
ατα, 1 �το� για εργασ�α.

Στεγνωτ�ρα� χερι�ν Dyson Airblade V
5 �τη για εξαρτ�
ατα, ε�κολο self-service. 

Στεγνωτ�ρα� χερι�ν Dyson Airblade Tap
5 �τη για εξαρτ�
ατα, 1 �το� για εργασ�α.

5



Ο αρχικ!� στεγνωτ	ρα� χερι�ν Dyson Αirblade V

Ο στεγνωτ�ρα� 
ε τι� υψηλτερε� 
προδιαγραφ�� υγιειν�� ε�ναι τ�ρα 
35% πιο αθρυβο�.
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35% πιο αθρυβο�
Χ�ρη στον επαναπρογρα

ατισ
�νο 
ψηφιακ κινητ�ρα και τι� οπ�� 
α�ρα ακριβε�α�, οι δοκι
�� �νταση� 
θορ�βου δε�χνουν τι ο ν�ο� Dyson 
Airblade V ε�ναι 35% πιο αθρυβο� 
απ τον προκ�τοχο του.

Περισστερο� ελε�θερο� 
χ�ρο�. Λιγτερο� κπο�.
Με λεπτ, συ
παγ� σχεδιασ
 που 
εξ�χει 
λι� 10 εκατοστ� απ τον 
το�χο, ο στεγνωτ�ρα� χερι�ν Dyson 
Αirblade V καταλα
β�νει λιγτερο 
χ�ρο στην τουαλ�τα. Χ�ρη στον 
καινοτ
ο σχεδιασ
 του, 
πορε� να 
τοποθετηθε� και να απεγκατασταθε� 
απ τον το�χο ε�κολα σε περ�πτωση 
που χρειαστε� συντ�ρηση.

Για περισστερε� λεπτο
�ρειε� σχετικ� 

ε τα προϊντα, επισκεφθε�τε την 
ιστοσελ�δα www.dyson.com.cy

Κορυφα�ο� σχεδιασ
�
« Οι στεγνωτ�ρε� Dyson Airblade V διαθ�τουν 
οντ�ρνο και κο
ψ σχεδιασ
 
που ταιρι�ζει απλυτα στον χ�ρο του The View from The Shard, του 
παρατηρητηρ�ου που δεσπζει στην κορυφ� εν� απ του� ψηλτερου� 
ουρανοξ�στε� του Λονδ�νου. Οι επισκ�πτε� 
α� σχολι�ζουν θετικ� την 
ισχ� και την ταχ�τητα των στεγνωτ�ρων. Ε�
αστε απ του� πρ�του� που 
εγκατ�στησαν αυτο�� του� στεγνωτ�ρε� -και ε�
αστε περ�φανοι γι' αυτ.»

Sandy Clark 
Επιχειρησιακ	 διευθ�ντρια.

Με πιστοπο�ηση λειτουργ�α� 

ειω
�νου θορ�βου
Ο βρετανικ!� οργανισ�!� περιορισ�ο� του 
θορ�βου «Noise Abatement Society» �λεγξε και 
εν�κρινε τα επ�πεδα θορ�βου και τη ποι!τητα 
του 	χου που παρ�γει ο στεγνωτ	ρα� χερι�ν 
Dyson Airblade V, απον��οντ�� του τη σ	�ανση 
λειτουργ�α� �ειω��νου θορ�βου. Η σ	�ανση 
λειτουργ�α� �ειω��νου θορ�βου αναπτ�χθηκε για 
την αντι�ετ�πιση των ανησυχι�ν για τη δη�!σια 
υγε�α σχετικ� �ε τι� ψυχολογικ�� και φυσιολογικ�� 
επιπτ�σει� του υπερβολικο� 	 διαπεραστικο� 
θορ�βου που παρ�γουν οι συσκευ��.



Ο ταχ�τερο� στεγνωτ�ρα� χερι�ν 
ε τι� 
υψηλτερε� προδιαγραφ�� υγιειν��.
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Γρ�γορο στ�γνω
α
Ο αρχικ� στεγνωτ�ρα� χερι�ν 
Dyson Αirblade dB παρ�γει φ�λλα 
α�ρα 
ε ταχ�τητα 390 χλ
/�ρα. 
Αυτ� απο
ακρ�νουν το νερ και 
απ τι� δ�ο πλευρ�� των χερι�ν 
ταυτχρονα, στεγν�νοντ�� τα 
σε 
λι� σε 10 δευτερλεπτα.

Εγκεκρι
�νο� ω� ασφαλ�� 
για τον το
�α των τροφ�
ων
Ο στεγνωτ�ρα� χερι�ν Dyson 
Airblade dB φ�ρει την �γκριση του 
HACCP International ω� ασφαλ�� 
απ �ποψη υγιειν�� για χρ�ση σε 
χ�ρου� παρασκευ�� τροφ�
ων. 

Για περισστερε� λεπτο
�ρειε� 
σχετικ� 
ε τα προϊντα, επισκεφθε�τε 
την ιστοσελ�δα www.dyson.com.cy

Gloucester Services
« Παρ� το πλ�θο� των επιλογ�ν, η συνεργαζ
ενη 

ον�δα 
α� χρησι
οποιε� του� στεγνωτ�ρε� 
Dyson Airblade™ για π�νω απ 5 χρνια και οι 
χρ�στε� τη� δηλ�νουν πολ� ικανοποιη
�νοι.» 

Joshua Jackson, 
Διευθυντ	� εγκαταστ�σεων.



Η τεχνολογ�α στεγν�
ατο� 
χερι�ν Airblade™ στη βρ�ση.
Πλ�νετε και στεγν�στε τα 
χ�ρια σα� στον νιπτ�ρα.
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Ο�τε σταγνα στο π�τω
α
Χ�ρη στην ενσω
�τωση τη� τεχνολογ�α� Airblade™ 
στη βρ�ση, 
πορε�τε να στεγν�σετε τα χ�ρια σα� 
στον νιπτ�ρα σε 
λι� 12 δευτερλεπτα. Τα νερ� 
δεν στ�ζουν στο π�τω
α γιατ� δεν χρει�ζεται να 
απο
ακρυνθε�τε απ τον νιπτ�ρα 
ε βρεγ
�να χ�ρια.

Εξοικονο
�στε χ�ρο στην τουαλ�τα σα�
Οι συ
βατικο� τρποι στεγν�
ατο� καταλα
β�νουν 
πολ�τι
ο χ�ρο στου� το�χου� και το δ�πεδο τη� 
τουαλ�τα�. Οι στεγνωτ�ρε� χερι�ν Dyson Airblade 
Tap, αφ�νουν αρκετ χ�ρο διαθ�σι
ο για την 
εγκατ�σταση πρσθετων θαλ�
ων τουαλ�τα� 
� �λλων συστη
�των.

Για περισστερε� λεπτο
�ρειε� σχετικ� 
ε 
τα προϊντα, επισκεφθε�τε την ιστοσελ�δα 
www.dyson.com.cy

Coca-Cola London Eye
« Ω� σ�
βολο παγκσ
ια� αναγν�ριση�, το London Eye 
οφε�λει να ανταποκρ�νεται σε υψηλ�� απαιτ�σει� ποιτητα�, 
και αυτ περιλα
β�νει και του� χ�ρου� των τουαλετ�ν 
α�. 
Με του� στεγνωτ�ρε� Dyson Airblade Tap, το πετυχα�νου
ε.»

Davey Barrett, 
Διευθυντ	� Καλλιτεχνικ�ν Υπηρεσι�ν. 
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Η σειρ�
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Λευκ!Γκρι

1 Με�ωση του θορ�βου σε σ�γκριση �ε τον αρχικ! στεγνωτ	ρα χερι�ν Dyson Airblade V. 
2  Για περισσ τερε λεπτο ρειε σχετικ ε του υπολογισ ο επισκεφθε τε τη διε θυνση 
www.dyson.com.cy/calcs

Η τεχνολογ�α στεγν��ατο� 
χερι�ν Airblade™ στη βρ�ση.

Πλ�νετε και στεγν�στε τα 
χ�ρια σα� στον νιπτ�ρα.

Ο�τε σταγνα στο π�τω
α.

Στ�γνω
α σε 12 δευτερλεπτα.

Το φ�λτρο HEPA αιχ
αλωτ�ζει το 99,9% 
των σω
ατιδ�ων 
εγ�θου� βακτηρ�ου.

Με πιστοπο�ηση NSF.

Με πιστοπο�ηση HACCP International για 
χρ�ση σε χ�ρου� παρασκευ�� τροφ�
ων.

Μλι� 48€ λειτουργικ κστο� αν� �το�.2

Μικρ αποτ�πω
α �νθρακα.

Περισστερο� ελε�θερο� χ�ρο�.

Ο στεγνωτ�ρα� �ε τι� υψηλ�τερε� 
προδιαγραφ�� υγιειν�� ε�ναι τ�ρα 
35% πιο αθ�ρυβο�.1

Με πιστοπο�ηση λειτουργ�α� 

ειω
�νου θορ�βου.

Το φ�λτρο HEPA αιχ
αλωτ�ζει το 99,9% 
των σω
ατιδ�ων σε 
�γεθο� βακτηρ�ων.

Με πιστοπο�ηση NSF.

Στ�γνω
α σε 12 δευτερλεπτα.

Μλι� 31€ λειτουργικ κστο� αν� �το�.2

Μικρ αποτ�πω
α �νθρακα.

Λεπτ� σχεδιασ
�, εξ�χει 
λι� 
10 εκατοστ� απ τον το�χο και δεν 
χρει�ζεται να τοποθετηθε� σε εσοχ�.

Αν�παφη λειτουργ�α.

Με αντιβακτηριακ πρσθετο.

Ο ταχ�τερο� στεγνωτ�ρα� 
χερι�ν �ε τι� υψηλ�τερε� 
προδιαγραφ�� υγιειν��.

Στ�γνω
α σε 10 δευτερλεπτα.

Το φ�λτρο HEPA αιχ
αλωτ�ζει το 99,9% 
των σω
ατιδ�ων σε 
�γεθο� βακτηρ�ων.

Με πιστοπο�ηση NSF.

Με πιστοπο�ηση HACCP International για 
χρ�ση σε χ�ρου� παρασκευ�� τροφ�
ων.

Μλι� 40€ λειτουργικ κστο� αν� �το�.2

Μικρ αποτ�πω
α �νθρακα.

Μεγ�λη ανθεκτικτητα.

Αν�παφη λειτουργ�α.

Με αντιβακτηριακ πρσθετο.

Νικ�λιο Λευκ!

Μικρ�� Μεγ#λο� Επιτο�χιο�
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xλα ξεκ�νησαν ταν ο �διο� ο James 
Dyson αναρωτ�θηκε ε�ν η ηλεκτρικ� 
σκο�πα �πρεπε οπωσδ�ποτε να �χει 
σακο�λα. Στη συν�χεια, οι 
ηχανικο� 
τη� Dyson εφη�ραν του� στεγνωτ�ρε� 
χερι�ν χωρ�� θερ
τητα, αλλ� και του� 
ανε
ιστ�ρε� χωρ�� λεπ�δε�.

Στην Dyson εδ� και π�νω απ 20 χρνια 
α
φισβητο�
ε τι� συ
βατικ�� τεχνολογ�ε�. 
Οι 
ηχανικο� 
α� ακολουθο�ν αυτ�ν την 
προσ�γγιση καθη
εριν� και 
α� βοηθο�ν 
να δη
ιουργο�
ε καινοτ
ε� συσκευ�� 
που απλ�� λειτουργο�ν καλ�τερα. 
Και αυτ ε�ναι 
νο η αρχ�.

Παραπο
π�
Κριτ�ρια β�σει του 
πρωτοκλλου NSF P335.
Προδιαγραφ�� του 
στεγνωτ�ρα χερι�ν 
Dyson Airblade™.

Μια διαφορετικ� προσ�γγιση



<0.1g >0.1g
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Ο 
οναδικ� πιστοποιη
�νο� στεγνωτ�ρα� 
χερι�ν ω� προ� τι� προδιαγραφ�� υγιειν��

Φιλτρ�ρισ
α α�ρα
Ο α�ρα� που χρησι
οποιε�ται κατ� το στ�γνω
α 
των χερι�ν πρ�πει να καθαρ�ζεται 
�σα απ 
φ�λτρα HEPA

Χωρ�� θερ
τητα
Η υγρασ�α σε συνδυασ
 
ε τη θερ
τητα 
αυξ�νουν τον ρυθ
 αναπαραγωγ�� των 
βακτηρ�ων. Επ�ση�, ο θερ
� α�ρα� 
ξηρα�νει το δ�ρ
α.

Χρνο� στεγν�
ατο�
Το στ�γνω
α των χερι�ν δεν πρ�πει να διαρκε� 
περισστερο απ 15 δευτερλεπτα. Σ�
φωνα 

ε τον NSF, για να θεωρο�νται στεγν� τα χ�ρια, 
η εναπο
�νουσα υγρασ�α δεν πρ�πει να ξεπερν� 
το 0,1g. Η υγρασ�α στα χ�ρια συ
β�λλει στη 
δι�δοση �ω� και 1.000 φορ�� περισστερων 
βακτηρ�ων σε σχ�ση 
ε τα στεγν� χ�ρια.

Λειτουργ�α χωρ�� αφ�
Η �ναρξη και η διακοπ� τη� λειτουργ�α� του 
στεγνωτ�ρα πρ�πει να γ�νεται χωρ�� αφ�.

Με πιστοπο�ηση NSF
Η Dyson ζ�τησε απ ανεξ�ρτητου� επιστ�
ονε� 
στον το
�α τη� δη
σια� υγε�α� του NSF να 
καθορ�σουν τα κριτ�ρια β�σει των οπο�ων �να� 
στεγνωτ�ρα� πληρο� τι� προδιαγραφ�� υγιειν��. 
Το αποτ�λεσ
α �ταν η �κδοση του πρωτοκλλου 
P335 του NSF. Οι στεγνωτ�ρε� Dyson Airblade™ 
ε�ναι οι 
οναδικο� που πληρο�ν λα τα κριτ�ρια.

Πτε θεωρο�νται στεγν� τα χ�ρια; 
Η διαδικασ�α �χει ω� εξ��:

1

5

9 10 11 12

2

6

3

7

4

8

Απο�ακρ�νετε το νερ! που �χει 
απο�ε�νει απ! τα χ�ρια (�εταξ� 
των δαχτ�λων και στον καρπ!) 
�ε χαρτοπετσ�τα �ω� !του 
στεγν�σουν τελε�ω�. Σχη�ατ�στε 
��α �π�λα �ε την χαρτοπετσ�τα 
και τοποθετε�στε τη στη ζυγαρι� 
για 5 δευτερ!λεπτα.

Ζυγ�στε ξαν� και καταγρ�ψτε 
το β�ρο�.

Αφο� επαναλ�βετε τη διαδικασ�α 
και για του� �ξι εθελοντ��, 
υπολογ�στε τον ��σο χρ!νο 
στεγν��ατο� των �ξι δοκι�ασι�ν.

Για να θεωρηθε� !τι πληρο� 
τι� προδιαγραφ�� υγιειν	�, η 
συσκευ	 πρ�πει να στεγν�νει 
αποτελεσ�ατικ� τα χ�ρια �ε 
λιγ!τερο απ! 0,1g εναπο��νουσα� 
υγρασ�α� σε 15 δευτερ!λεπτα. 
Ε�ν η υγρασ�α υπερβα�νει το 0,1g, 
η συσκευ	 δεν θεωρε�ται !τι πληρο� 
τι� απαιτο��ενε� προδιαγραφ�� 
υγιειν	�.

Χρει�ζονται 6 εθελοντ�� 
(3 �νδρε�, 3 γυνα�κε�).

Διπλ�στε ��α φορ� τη 
χαρτοπετσ�τα, τοποθετ	στε 
την σε �ια ψηφιακ	 ζυγαρι� 
και καταγρ�ψτε το β�ρο� τη�.

Τοποθετ	στε και τα δ�ο χ�ρια σε 
�να δοχε�ο �ε νερ! ��χρι το �ψο� 
του καρπο� για 5 δευτερ!λεπτα. 
Τρ�ψτε τα χ�ρια ��σα στο νερ! 
για να απο�ακρ�νετε τυχ!ν 
φυσαλ�δε� α�ρα.

Βγ�λτε τα χ�ρια απ! το δοχε�ο και 
αφ	στε το νερ! να στ�ξει για 5 
δευτερ!λεπτα.

Τοποθετ	στε τα χ�ρια κ�τω απ! 
τον στεγνωτ	ρα σε απ!σταση 
5 εκατοστ�ν απ! την �ξοδο 
του α�ρα. Στεγν�στε τα χ�ρια 
ακολουθ�ντα� τι� οδηγ�ε� του 
κατασκευαστ	. Ε�ν σε αυτ�� 
περιλα�β�νεται και τρ�ψι�ο των 
χερι�ν, τρ�ψτε τα χ�ρια σα� δ�ο 
φορ�� αν� 5 δευτερ!λεπτα.

Α��σω� �!λι� ξεκιν	σει η ρο	 
του α�ρα απ! τον στεγνωτ	ρα, 
αρχ�στε το τρ�ψι�ο και το 
στ�γνω�α των χερι�ν. Ξεκιν	στε 
τη διαδικασ�α στεγν��ατο� 
τρ�βοντα� τι� παλ��ε� �εταξ� 
του� δ�ο φορ��.

Συνεχ�στε στριφογυρ�ζοντα� τι� 
παλ��ε� σα� δ�ο φορ��.

Συνεχ�στε το στ�γνω�α 
�πλ�κοντα� και ξε�πλ�κοντα� τα 
δ�χτυλ� σα� δ�ο φορ��.



ΔΑΠΕΔΟ ΔΑΠΕΔΟ

Βραχ�ονα� 
στερ�ωση� 
(2 ση�ε�ων)

Ση�ε�α 
στ	ριξη� (4)

Ε�σοδο� 
καλωδ�ου

Εναλλακτικ	 
ε�σοδο� 
καλωδ�ου

Wλε� οι διαστ�σει� αναφ�ρονται 
σε mm (+/- 5mm)

Συνιστ��ενη απ�σταση απ� το δ#πεδο

\νδρε� X  1050mm Y  990mm Z  390mm

Γυνα�κε� X  975mm Y  915mm Z  315mm

Παιδι� / \το
α 
ε ειδικ�� αν�γκε� X  875mm Y  815mm Z  215mm

Διαστ#σει� συσκευ��

Zψο� 661mm  Πλ�το� 303mm  Β�θο� 247mm.

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

Για λ�ψη αναλυτικ�ν τεχνικ�ν προδιαγραφ�ν, 
επισκεφθε�τε τη ιστοσελ�δα 
α� στη διε�θυνση.
www.dyson.com.cy/docs

Wλε� οι διαστ�σει� αναφ�ρονται 
σε mm (+/- 5mm)

Ση�ε�α 
στ	ριξη� (4)

Ση�ε�α 
στ	ριξη� (4)

Δε�τε τον π�νακα για τα προτειν!�ενα 
�ψη τοποθ�τηση�

Ε�σοδο� 
καλωδ�ου 
στο πλ�ι Ε�σοδο� καλωδ�ου 

στο πλ�ι

Ε�σοδο� καλωδ�ου 
στην π�σω πλευρ�

Συνιστ��ενη απ�σταση απ� το δ#πεδο

\νδρε� X  1324mm Y  1300mm Z  930mm

Γυνα�κε� X  1289mm Y  1265mm Z  895mm

Παιδι� / \το
α 
ε ειδικ�� αν�γκε� X  1074mm Y  1050mm Z  680mm

Διαστ#σει� συσκευ��

Zψο� 394mm  Πλ�το� 234mm  Β�θο� 100mm.

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

Για λ�ψη αναλυτικ�ν τεχνικ�ν προδιαγραφ�ν, 
επισκεφθε�τε τη ιστοσελ�δα 
α� στη διε�θυνση.
www.dyson.com.cy/docs
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ΔΑΠΕΔΟ ΔΑΠΕΔΟ

Μεγ#λο�

Ση�ε�α στ	ριξη� (4)

Ση�ε�α στ	ριξη� (4)

Ση�ε�ο εισ!δου νερο�

Wλε� οι διαστ�σει� 
αναφ�ρονται σε mm 
(+/- 5mm)

Ε�σοδο� καλωδ�ου 
στην π�σω πλευρ�

Διαστ#σει� βρ�ση�

AB09 Zψο� 159mm  Πλ�το� 297mm  Β�θο� 286mm

Διαστ#σει� �ον#δα� κινητ�ρα

AB09 Zψο� 266mm  Πλ�το� 142mm  Β�θο� 189mm

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

Για τη λ�ψη των τεχνικ�ν προδιαγραφ�ν καθ�� και οδηγι�ν για τον νιπτ�ρα 
και την εγκατ�σταση, επισκεφτε�τε την ιστοσελ�δα 
α� στη διε�θυνση
www.dyson.com.cy/docs

Ελ#χιστο κεν�

Z  100mm απ!σταση απ! το δ�πεδο. 

Ση�ε�α στ	ριξη� (4)

Ση�ε�α στ	ριξη� (4)

Ση�ε�ο εισ!δου νερο�

Wλε� οι διαστ�σει� 
αναφ�ρονται σε mm 
(+/- 5mm)

Ε�σοδο� καλωδ�ου 
στην π�σω πλευρ�

Eλ#χιστη απ�σταση

Z  100mm απ!σταση απ! το π�τω�α. 

Διαστ#σει� βρ�ση�

AB10 Zψο� 309mm  Πλ�το� 297mm  Β�θο� 286mm

Διαστ#σει� �ον#δα� κινητ�ρα

AB10 Zψο� 266mm  Πλ�το� 142mm  Β�θο� 189mm

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ



Επιτο�χιο�

ΔΑΠΕΔΟ

Για τη λ�ψη των τεχνικ�ν προδιαγραφ�ν καθ�� και οδηγι�ν για τον νιπτ�ρα 
και την εγκατ�σταση, επισκεφτε�τε την ιστοσελ�δα 
α� στη διε�θυνση.
www.dyson.com.cy/docs

Για να δοκι
�σετε τον 
στεγνωτ�ρα Dyson Airblade™ � 
για περισστερε� πληροφορ�ε�, 
καλ�στε 
α� στο
00357-24-532220 
www.dyson.com.cy

Ση�ε�α στ	ριξη� 

Ση�ε�ο εισ!δου 
νερο�

Ση�ε�ο εισ!δου 
του καλωδ�ου

Διαστ#σει� βρ�ση�

AB11 Μ	κο� 312mm  Πλ�το� 297mm 

Διαστ#σει� �ον#δα� κινητ�ρα

AB11 Zψο� 266mm  Πλ�το� 142mm  Β�θο� 189mm

 

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ



 

JN:  83827   24.08.16

Η σ	�ανση για το αποτ�πω�α �νθρακα (Carbon) αποτελε� ε�πορικ! σ	�α τη� Carbon Trust. Το λογ!τυπο του NSF αποτελε� σ	�α κατατεθ�ν του NSF International. 
Το σ	�α πιστοπο�ηση� του HACCP International για προϊ!ντα κατ�λληλα για τρ!φι�α αποτελε� σ	�α κατατεθ�ν του HACCP International. O HACCP International 
�χει πιστοποι	σει τα προϊ!ντα τη� Dyson β�σει των συνιστ��ενων προϋποθ�σεων εγκατ�σταση� και λειτουργ�α�. Η σ	�ανση �ειω��νου θορ�βου (Quiet Mark) 
αποτελε� σ	�α κατατεθ�ν του βρετανικο� οργανισ�ο� περιορισ�ο� του θορ�βου «Noise Abatement Society».


