Οι ταχτεροι στο στ γνωα χεριν ε τι
υψηλτερε προδιαγραφ  υγιειν ε α ρα
που καθαρζεται  σα απ φλτρα HEPA.

Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™

Ο στεγνωτ ρα χεριν Dyson Airblade Tap
στι τουαλτε κορυφαα οδα τη F1.
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Γιατ να συ βιβαζ αστε ε προϊ ντα
που δεν λειτουργον ικανοποιητικ;
To 1907 ρχισε να καθιερνεται η
χρση χαρτοπετσετν στι τουαλτε.
Το 1948 κανε την ε φνισ του ο
ηλεκτρικ  στεγνωτρα χεριν.
$κτοτε, κανε απ του δο αυτο
τρ που στεγν ατο των χεριν δεν
χει αλλξει ση αντικ - εξακολουθον
να εναι πολυδπανοι, να ην πληρον
υψηλ προδιαγραφ υγιειν και να
επιβαρνουν το περιβλλον.
Οι ηχανικο τη Dyson θελαν κτι
παραπνω. $τσι, το 2006 εγκαινασαν
ια να εποχ υψηλν επιδ σεων
στο στγνω α των χεριν ε τη
δη ιουργα τη τεχνολογα Airblade™.

Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™

Οι χαρτοπετστε και τα
ειονεκτ ατ του
Οι χαρτοπετστε χουν υψηλ
κ στο, εγλο περιβαλλοντικ
αντκτυπο και αυξη νε ανγκε
συντρηση, καθ φρσσουν
τα συστ ατα διαχεριση
λυ των του νερο και συχν
απορρπτονται απρ σεχτα.
Και επειδ οι διανο ε νουν
συχν δειοι χωρ να υπρχει
επιλογ για το στγνω α των
χεριν, δη ιουργονται κνδυνοι
για την υγεα και εκτ  τουαλτα.

Αυτ το γνωρζατε;
Το αποτελεσ ατικ στγνω α
των χεριν εναι πολ ση αντικ
για τη διατρηση του επιπδου
υγιειν, καθ η υγρασα
στα χρια συ βλλει στη
διδοση ω και 1.000 φορ
περισσ τερων βακτηρων σε
σχση ε τα στεγν χρια.
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Οι συ βατικο στεγνωτρε χεριν
και τα ειονεκτ ατ του
Στεγνωτρε χεριν θερ ο αρα
Οι στεγνωτρε χεριν θερ ο αρα
εναι αργο. Γι’ αυτ καταναλνουν
πολλ ενργεια, χουν υψηλ
λειτουργικ κ στο και δεν
συ βλλουν στην τρηση υψηλν
προδιαγραφν υγιειν.

$χετε κοιτξει ποτ σα στον συλλκτη
νερο εν  στεγνωτρα;
Κποιοι στεγνωτρε συγκεντρνουν
το χρησι οποιη νο νερ σε συλλκτε.
Αυτ η θοδο εναι ανθυγιειν, καθ
δη ιουργε το ιδανικ περιβλλον για
την ανπτυξη βακτηρων.

Το στγνω α των χεριν χρειζεται
ω και 43 δευτερ λεπτα, τσι
πολλο χρστε εγκαταλεπουν
την προσπθεια, αυξνοντα τον
κνδυνο διδοση βακτηρων.

Οι συλλκτε πρπει να αδειζονται
και να καθαρζονται τακτικ, κτι που
απαιτε χρ νο και κ πο, εν το νερ
πορε να χυθε στο πτω α.

Στεγνωτρε χεριν
εκτ ξευση αρα (jet)
Οι στεγνωτρε τπου jet πορε
να οιζουν ε του στεγνωτρε
χεριν Dyson Airblade™, ω απ
ποψη επιδ σεων δεν υπρχει κα α
σγκριση. Λ γω τη ικρ ισχο
του κινητρα του, οι περισσ τεροι
στεγνωτρε τπου jet δεν πορον
να παργουν ρο αρα ε την
ταχτητα που απαιτεται για γργορο
στγνω α. Επση, δεν χουν αρκετ
ισχ στε να απορροφον τον αρα
σω φλτρου HEPA.
Επο νω, εναι πιο αργο απ του
στεγνωτρε χεριν ε τεχνολογα
Airblade™ και δεν πληρον τι διε
προδιαγραφ υγιειν.

Αυτ το γνωρζατε;
Σ φωνα ε εξειδικευ νου
επιστ ονε του NSF στον
το α τη δη σια υγεα,
για να πιστοποιηθε να
στεγνωτρα χεριν ω προ
τι προδιαγραφ υγιειν
πρπει να στεγννει τα χρια σε
τουλχιστον 15 δευτερ λεπτα.

Αυτ το γνωρζατε;
Στην πρ σφατη δοκι ,
οι ικροβιολ γοι τη Dyson
ανχνευσαν εγαλτερα
εππεδα βακτηρων σε δεξα εν
αποστργγιση, απ τα εππεδα
που πορε να βρεθον
στο αποχωρητριο εν 
σου νοικοκυριο.*
*

Πηγ : Dyson in-house testing, 2015;
Scott et al., 2009; Medrono-Flex etal., 2010.
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Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™
λειτουργον διαφορετικ
Ψηφιακ  κινητρα
Dyson V4

Ψηφιακ  κινητρα Dyson V4
Οι συ βατικο κινητρε καταλα βνουν
πολ χρο, χουν ικρ ταχτητα και
χα ηλ επιδ σει. Η λειτουργα του
στηρζεται σε ψκτρε νθρακα, οι οποε
σταδιακ φθερονται. Ο ψηφιακ  κινητρα
V4 τη Dyson λειτουργε διαφορετικ.
Συ παγ και ισχυρ  κινητρα, χωρ
ψκτρε απ ανθρακ νη α, ε τεχνολογα
ψηφιακν παλ ν και ω και τρει φορ
εγαλτερη ταχτητα περιστροφ απ
του συ βατικο κινητρε.

+ Φλτρο HEPA

Φλτρο HEPA
Τα βακτρια και ιο στου χρου των
τουαλετν ευθνονται για τη ετδοση ισεων,
γρπη, διρροια  και λλων, σοβαρ τερων
ασθενειν. Οι στεγνωτρε χεριν Dyson
Airblade™ διαθτουν φλτρα HEPA στον βασικ
εξοπλισ , τα οποα αιχ αλωτζουν το 99,9%
των σω ατιδων σε γεθο βακτηρων.
Συνεπ, τα χρια στεγννουν ε καθαρ τερο
αρα και χι ακθαρτο.

+ Τεχνολογα Airblade

™

Τεχνολογα Airblade™
Ο ψηφιακ  κινητρα V4 τη Dyson απορροφ
χρι 35 λτρα αρα το δευτερ λεπτο σω φλτρου
HEPA, τον οποο διαν ει σω ανοιγ των πλτου
ω και 0,8mm. Με αυτ ν τον τρ πο, στρ ατα
φιλτραρισ νου αρα ε ταχτητα 690 χλ /ρα
απο ακρνουν το νερ απ τα χρια, στεγννοντ
τα γργορα και ε υγιειν τρ πο.

=

Οι ταχτεροι στο
στγνω α χεριν
ε τι υψηλ τερε
προδιαγραφ
υγιειν ε αρα που
καθαρζεται σα
απ φλτρα HEPA

Καννα λλο
στεγνωτρα χεριν
δεν διαθτει αυτν
την τεχνολογα

Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™

Η τεχνολογα
Airblade™ εξελχθηκε
Οι στεγνωτρε χεριν Dyson Airblade™
τροφοδοτονται απ τον ψηφιακ κινητρα
Dyson V4. Το ικρ γεθο σε συνδυασ
ε
τη εγλη ισχ του καναν την κατασκευ αυτο
του οντλου τελευταα τεχνολογα δυνατ.
Το αποτλεσ α; $να αθ ρυβο στεγνωτρα
κτω απ τον οποο στεγννετε τα χρια σα,
να στεγνωτρα που στεγννει τα χρια σε
λι 10 δευτερ λεπτα και να στεγνωτρα
που στεγννει τα χρια σα χωρ καν να
απο ακρυνθετε απ τον νεροχτη.

Ο στεγνωτρα ε τι υψηλ τερε προδιαγραφ
υγιειν εναι τρα 35% πιο αθ ρυβο.1

Ο ταχτερο στεγνωτρα χεριν ε τι
υψηλ τερε προδιαγραφ υγιειν.

Η τεχνολογα στεγν ατο
χεριν Airblade™ στη βρση.
1

Μεωση του θορβου σε σγκριση ε τον
αρχικ! στεγνωτ ρα χεριν Dyson Airblade V.
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Πλεονεκτ ατα που νο οι
στεγνωτρε χεριν Dyson
Airblade™ σα εξασφαλζουν.
Στγνω α σε 10 ε 12
δευτερ λεπτα.
Με τι υψηλ τερε
προδιαγραφ υγιειν.
Μικρ τερο λειτουργικ κ στο.
Μικρ τερο περιβαλλοντικ 
αντκτυπο.
5ετ εγγηση.

€

5
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Οι συ βατικο στεγνωτρε χεριν εναι πολ αργο
Ο λεγχο ε βση το πρωτ κολλο P335 του Εθνικο Ιδρ ατο Υγιειν (NSF)
δειξε τι οι περισσ τεροι απ του λλου στεγνωτρε χεριν εναι πολ πιο
αργο απ ,τι ισχυρζονται οι κατασκευαστ του. Οι ισχυρισ ο του για τι
γργορε ταχτητε στεγν ατο δεν περιλα βνουν τη χρση φλτρων HEPA.
Πολλο χρστε εγκαταλεπουν την προσπθεια ταν χρησι οποιον ναν αργ
στεγνωτρα χεριν. Ωστ σο, η υγρασα στα χρια συ βλλει στη διδοση ω
και 1.000 φορ περισσ τερων βακτηρων σε σχση ε τα στεγν χρια.

Οι στεγνωτρε χεριν τη Dyson εναι οι ταχτεροι
Δοκι  βασισ νη στο πρωτ κολλο τη NSF P335 δεχνει
τι οι στεγνωτρε χεριν Dyson Airblade™ εναι γργοροι.
Διαν ουν χρι 35 λτρα αρα το δευτερ λεπτο σω
ανοιγ των πλτου ω και 0,8 mm. Με αυτ ν τον τρ πο,
στρ ατα αρα ε ταχτητα 690 χλ /ρα απο ακρνουν
το νερ απ τα χρια, στεγννοντ τα γργορα και ε τι
υψηλ τερε προδιαγραφ υγιειν.

43 δευτ/τα 22 δευτ/τα

10 δευτ/τα 12 δευτ/τα 12 δευτ/τα

Χωρ χρση φλτρου HEPA

Με χρση φλτρου HEPA

Με χρση φλτρου HEPA

Πρωτκολλο NSF P335
Για περισσ τερε πληροφορε
σχετικ ε το πρωτ κολλο NSF P335,
ανατρξτε στη σχετικ εν τητα στο
τλο του φυλλαδου.

Με χρση φλτρου HEPA

Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™
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Η τεχνολογα Airblade™ εναι η ταχτερη
ε τι υψηλ τερε προδιαγραφ υγιειν
Να γιατ:

Το υγιειν στγνω α των χεριν εναι
εξσου ση αντικ ε το πλσι ο

Ψηφιακ  κινητρα Dyson V4

Τα βακτρια και οι ιο που εταφρονται
στι επιφνειε σω των χεριν πορε
να χουν αρκετ ρε διρκεια ζω.
$τσι, πορε να εταφερθον και αλλο
σω τη επαφ. Η υγρασα στα χρια
συ βλλει στη διδοση ω και
1.000 φορ περισσ τερων βακτηρων,
σε σχση ε τα στεγν χρια. Γι’ αυτ ,
το κατλληλο στγνω α των χεριν
εναι πολ ση αντικ .

Φλτρο HEPA
Στγνω α σε 10 ε 12 δευτερ λεπτα
Χωρ συλλκτη νερο
Αντιβακτηριδιακ πρ σθετο
Χωρ θερ

τητα

Λειτουργα χωρ αφ

Η υγρασα στα χρια συ βλλει
στη διδοση ω και 1.000
φορ περισσ τερων βακτηρων
σε σχση ε τα στεγν χρια.

Ο στεγνωτρα ε τι υψηλ τερε
προδιαγραφ υγιειν

Οι στεγνωτρε χεριν Dyson
Airblade™ χρησι οποιον φλτρα
HEPA. Αιχ αλωτζουν το 99,9%
των σω ατιδων αρα σε γεθο
βακτηρων που βρσκονται στι
τουαλτε. Συνεπ, στεγννουν τα
χρια σε λιγ τερο απ 12 δευτερ λεπτα
χρησι οποιντα καθαρ τερο αρα
και χι ακθαρτο. Τ σο ο στεγνωτρα
Dyson Airblade V σο και ο Dyson
Airblade dB περιχουν αντιβακτηριδιακ
πρ σθετο που συ βλλει στον
περιορισ των βακτηρων.
Χωρ συλλκτη νερο
Οι στεγνωτρε χεριν Dyson
Airblade V και Dyson Airblade dB
εναι σχεδιασ νοι να αφνουν το
νερ να πφτει στο πτω α που
και εξατ ζεται, ε ποδζοντα την
ανπτυξη των βακτηρων. Ωστ σο,
κποιοι στεγνωτρε αζεουν το
νερ σε συλλεκτρε, οι οποοι
αποτελον ιδανικ περιβλλον
για την ανπτυξη βακτηρων.
Αυτ δεν συ βλλει στη διατρηση
των επιπδων υγιειν.

Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™
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Υψηλ προδιαγραφ
υγιειν - ε αποδεξει
Πανεπιστιο Bradford

Campden BRI

Πανεπιστιο τη Florida

Συπερ#σατα:
Η χρση του στεγνωτρα Dyson
Airblade™ εινει τα βακτρια των
πλυ νων χεριν ω και κατ# 40%.

Συπερ#σατα:
Η χρση του στεγνωτρα Dyson
Airblade™ δεν χει σηαντικ
αντκτυπο στα εππεδα των
βακτηρων στον α ρα τουαλετν
σε σγκριση ε τι χαρτοπετσ τε.

Συπερ#σατα:
Η επιφ#νεια εν στεγνωτρα χεριν
Dyson Airblade™ δεν εναι περισστερο
ολυσ νη σε σγκριση ε #λλε
περιοχ  υψηλ επαφ στου
χρου τη τουαλ τα.

Πλασιο ελτη:
Η ελτη διεξχθη απ τον ανεξρτητο
ερευνητικ φορα τροφ ων και
ροφη των Campden BRI, το
πελατολ γιο του οποου περιλα βνει
διεθνε εταιρεε τροφ ων ε υψηλ
απαιτσει υγιειν, πω οι Cadbury,
Pepsico, Danone, Coca-Cola, Heinz
και Nestlé.

Πλασιο ελτη:
Η ελτη διεξχθη απ επιδη ιολ γο
του Τ  ατο Μολυσ ατικν
Ασθενειν τη Ιατρικ Σχολ
του Πανεπιστη ου τη Florida.

Πλασιο ελτη:
Τη ελτη διεξγαγε η Ο δα
$ρευνα Μολυσ ατικν Ασθενειν
του Πανεπιστη ου του Bradford.
Τα πορσ ατα τη ελτη
υποβλθηκαν σε ο τι η αξιολ γηση
απ την ακαδη αϊκ κοιν τητα και
δη οσιεθηκαν στο Journal of
Applied Microbiology.
Αντικε ενο ελτη:
Απο κρυνση βακτηρων ε τον
στεγνωτρα χεριν Dyson Airblade™.

Αντικε ενο ελτη:
Μετρσει βακτηρων στον αρα
τουαλετν ετ τη χρση στεγνωτρων
Dyson Airblade™ και χαρτοπετστων.

Αντικε ενο ελτη:
Η βακτηριακ λυνση απ τη χρση
των στεγνωτρων Dyson Airblade™
και λλων εθ δων στεγν ατο
των χεριν σε περιοχ υψηλ
επαφ σε δη σιε τουαλτε συ περιλα βνονται διανo ε
χαρτοπετσετν, τουαλτε, π ολα,
χειρολαβ, οχλο σε καζανκια,
επιφνειε πγκων κ.λπ.

Η χρη ατοδ τηση
περαιτρω ανεξρτητων
ελετν θα συνεχιστε.

Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™
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Οι οναδικο στεγνωτρε χεριν που
διαθτουν παγκ σ ια πιστοποηση απ
τον NSF και τον HACCP International.
Με πιστοποηση HACCP
International. Κατλληλοι για χρση
στον το α παρασκευ τροφ ων.
Οι στεγνωτρε χεριν Dyson
Airblade dB και Dyson Airblade Tap
φρουν την γκριση του HACCP
International ω ασφαλε απ
ποψη υγιειν για χρου
παρασκευ τροφ ων.

Με πιστοποηση
NSF International.
Η Dyson ζτησε απ ανεξρτητου
επιστ ονε στον το α τη
δη σια υγεα του NSF να
καθορσουν τα κριτρια βσει των
οποων να στεγνωτρα πληρο
τι προδιαγραφ υγιειν. Το
αποτλεσ α ταν η κδοση του
πρωτοκ λλου P335 του NSF.
Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™
εναι οι οναδικο που πληρον
λα τα κριτρια.

Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™
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\λλε θοδοι στεγν ατο
χεριν στοιχζουν περισσ τερο
Οι χαρτοπετστε χρειζονται συνεχ
ανεφοδιασ και διθεση. Οι περισσ τεροι
στεγνωτρε χεριν εναι αργο ρα
καταναλνουν πολλ ενργεια.

€1,460
ετ σια

2

€

Χα ηλ κ στο λειτουργα
Ο στεγνωτρα χεριν Dyson Airblade™
στοιχζει χρι και 80% λιγ τερο στην
χρση του παρ λλοι στεγνωτρε
χεριν και χρι 98% λιγ τερο απ
τι οι χαρτοπετστε.2

€157
ετ σια

2

€40

€31

2

2

ετ σια

2

Για περισσ τερε λεπτο ρειε σχετικ ε του υπολογισ ο
επισκεφθε τε τη διε θυνση www.dyson.com.cy/calcs

ετ σια

€48
ετ σια2

Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™

23 24

Μεγαλτερο περιβαλλοντικ  αντκτυπο
Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™ παργουν
ω και 79% λιγ τερο διοξεδιο του νθρακα
σε σχση ε λλου στεγνωτρε χεριν και
ω και 76% λιγ τερο απ τι χειροπετστε.3

13,9g
CO2/στγνωα

3

15,6g
CO2/στγνωα

3

Μικρ  περιβαλλοντικ  αντκτυπο
Οι στεγνωτρε χεριν Dyson Airblade™
χουν ικρ τερο περιβαλλοντικ αντκτυπο
σε ,τι αφορ στι εκπο π νθρακα και
την κατανλωση ενργεια.3

8,0g
CO2/στγνωα

3,3g

2,4g

3

3

3

CO2/στγνωα

3

CO2/στγνωα

Η Dyson, σε συνεργασα ε την Carbon Trust, ανπτυξε ια θοδο τρηση του περιβαλλοντικο αντκτυπου των
ηλεκτρικν συσκευν και των χαρτοπετσετν. Οι υπολογισο του διοξειδου του νθρακα πραγατοποι θηκαν ε
τη χρ ση του λογισικο GaBi τη PE International, βσει τη χρ ση του προϊ!ντο σε διστηα 5 ετν και τι Η.Π.Α.
ω αντιπροσωπευτικ χρα χρ ση . Ο χρ!νο στεγνατο αν προϊ!ν αξιολογ θηκε σω του DTM 769.

4,0g
CO2/στγνωα3
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Ο οναδικ  στεγνωτρα χεριν
ε πιστοποηση Carbon Trust

Ο περιβαλλοντικ  αντκτυπο
απ τη χρση χειροπετσετν

Κθε προϊ ν που παργεται και χρησι οποιεται χει να αποτπω α
νθρακα, που ισοδυνα ε ε τη συνολικ ποσ τητα διοξειδου του
νθρακα και λλων αερων του θερ οκηπου που παργονται κατ
τη διρκεια του κκλου ζω του.

Τ σο λ γω των δντρων που κ βονται, σο και λ γω
τη χη ικ επεξεργασα που υφστανται αλλ και
του τρ που που απορρπτονται, οι χειροπετστε
παρουσιζουν υψηλ περιβαλλοντικ αντκτυπο.

Η Dyson, σε συνεργασα ε την Carbon Trust, τρησε το αποτπω α
νθρακα των στεγνωτρων χεριν τη σειρ Dyson Airblade™.
Μτρηση για κθε εξρτη α
Αξιολογθηκαν λα τα εξαρτ ατα που
περιλα βνει να στεγνωτρα χεριν Dyson
Airblade™. Τα υλικ και η κατασκευ αντιστοιχον
στο 8% του συν λου των εκπο πν.
Θαλσσια αντ οδικ εταφορ
Οι χειροπετστε απαιτον συνεχ ανεφοδιασ ,
ο οποο πραγ ατοποιεται οδικ. Για του
στεγνωτρε Dyson Airblade™ επιλγονται
ενεργειακ αποδοτικ πλοα που αντιστοιχον
σε λιγ τερο απ 1% των συνολικν εκπο πν.
Λιγ τερη ενργεια = λιγ τερε εκπο π CO2
Χρη στην τεχνολογα Airblade™, το στγνω α
διαρκε λιγ τερο και δεν απαιτε τη χρση
ενεργοβ ρων στοιχεων θρ ανση. Συνεπ,
καταναλνεται ω και 80% λιγ τερη ενργεια
απ του στεγνωτρε θερ ο αρα.
Κκλο ζω
Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™ συνοδεονται
απ εγγηση 5 ετν. Μεγλο ρο των
εξαρτη των του εναι ανακυκλσι o,
ε ελχιστο περιβαλλοντικ αντκτυπο.

Υλοτ ηση
Τα δντρα αποτελον τη βασικ πηγ
χαρτοπολτο για την παραγωγ
των χειροπετσετν.
Μεταφορ
Μετ την κοπ, τα δντρα εταφρονται
στι εγκαταστσει επεξεργασα.
Αν ιξη ε νερ
Για την παραγωγ του χαρτιο
καταναλνονται εγλε ποσ τητε
νερο και ηλεκτρικ ενργεια.
Πολτοποηση και λεκανση
Κατ τη λεκανση χρησι οποιονται
χη ικ ουσε.
Συντρηση
Οι χειροπετστε απαιτον
συνεχ ανεφοδιασ .
Απ ρριψη
Μετ τη χρση, οι περισσ τερε
χειροπετστε δεν ανακυκλνονται και
απορρπτονται. Οι χρησι οποιη νε
χειροπετστε, οι συσκευασε και οι
σακολε απορρι των, καταλγουν
σε χρου υγειονο ικ ταφ
 αποτεφρωτρε.

Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™

5ετ εγγηση.
Ασυναγνιστη εξυπηρτηση.
Διεξοδικ δοκι .
Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™
εναι ηχανικ κατασκευασ νοι να
αντχουν στο χρ νο. $χουν υποβληθε
σε αλλεπλληλε δοκι  αντοχ στη
χρση και σε πραγ ατικ συνθκε,
στε να διασφαλζεται η ανθεκτικ τητ
του στην εντατικ χρση.
Εγγηση
Χρη σε αυτ το σστη α δοκι ν,
λα τα εξαρτ ατα των στεγνωτρων
Dyson Airblade™ συνοδεονται απ
5ετ εγγηση για ελαττ ατα υλικο
και κατασκευ.
Μεταγοραστικ υποστριξη
Σε περπτωση προβλ ατο, παρχου ε
υπηρεσε επισκευ και συντρηση
σω του δικτου ηχανικν και
ανταλλακτικν self-service τη Dyson.
Συνεπ, διασφαλζεται η γιστη
δυνατ ο αλ τητα στη λειτουργα
τη συσκευ και του χρου σα.
Στεγνωτρα χεριν Dyson Airblade dB
5 τη για εξαρτ ατα, 1 το για εργασα.
Στεγνωτρα χεριν Dyson Airblade V
5 τη για εξαρτ ατα, εκολο self-service.
Στεγνωτρα χεριν Dyson Airblade Tap
5 τη για εξαρτ ατα, 1 το για εργασα.

5
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Ο στεγνωτρα ε τι υψηλ τερε
προδιαγραφ υγιειν εναι τρα
35% πιο αθ ρυβο.

Κορυφαο σχεδιασ 
«Οι στεγνωτρε Dyson Airblade V διαθτουν οντρνο και κο ψ σχεδιασ
που ταιριζει απ λυτα στον χρο του The View from The Shard, του
παρατηρητηρου που δεσπ ζει στην κορυφ εν  απ του ψηλ τερου
ουρανοξστε του Λονδνου. Οι επισκπτε α σχολιζουν θετικ την
ισχ και την ταχτητα των στεγνωτρων. Ε αστε απ του πρτου που
εγκατστησαν αυτο του στεγνωτρε -και ε αστε περφανοι γι' αυτ .»
Sandy Clark
Επιχειρησιακ διευθντρια.

35% πιο αθ ρυβο
Χρη στον επαναπρογρα ατισ νο
ψηφιακ κινητρα και τι οπ
αρα ακριβεα, οι δοκι  νταση
θορβου δεχνουν τι ο νο Dyson
Airblade V εναι 35% πιο αθ ρυβο
απ τον προκτοχο του.
Περισσ τερο ελεθερο
χρο. Λιγ τερο κ πο.
Με λεπτ , συ παγ σχεδιασ που
εξχει λι 10 εκατοστ απ τον
τοχο, ο στεγνωτρα χεριν Dyson
Αirblade V καταλα βνει λιγ τερο
χρο στην τουαλτα. Χρη στον
καινοτ ο σχεδιασ του, πορε να
τοποθετηθε και να απεγκατασταθε
απ τον τοχο εκολα σε περπτωση
που χρειαστε συντρηση.
Για περισσ τερε λεπτο ρειε σχετικ
ε τα προϊ ντα, επισκεφθετε την
ιστοσελδα www.dyson.com.cy

Με πιστοποηση λειτουργα
ειω νου θορβου
Ο βρετανικ! οργανισ! περιορισο του
θορβου «Noise Abatement Society» λεγξε και
ενκρινε τα εππεδα θορβου και τη ποι!τητα
του χου που παργει ο στεγνωτ ρα χεριν
Dyson Airblade V, απονοντ του τη σ ανση
λειτουργα ειωνου θορβου. Η σ ανση
λειτουργα ειωνου θορβου αναπτχθηκε για
την αντιετπιση των ανησυχιν για τη δη!σια
υγεα σχετικ ε τι ψυχολογικ και φυσιολογικ
επιπτσει του υπερβολικο διαπεραστικο
θορβου που παργουν οι συσκευ .

Ο αρχικ! στεγνωτ ρα χεριν Dyson Αirblade V
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Ο ταχτερο στεγνωτρα χεριν ε τι
υψηλ τερε προδιαγραφ υγιειν.

Gloucester Services
«Παρ το πλθο των επιλογν, η συνεργαζ ενη
ονδα α χρησι οποιε του στεγνωτρε
Dyson Airblade™ για πνω απ 5 χρ νια και οι
χρστε τη δηλνουν πολ ικανοποιη νοι.»
Joshua Jackson,
Διευθυντ εγκαταστσεων.

Γργορο στγνω α
Ο αρχικ  στεγνωτρα χεριν
Dyson Αirblade dB παργει φλλα
αρα ε ταχτητα 390 χλ /ρα.
Αυτ απο ακρνουν το νερ και
απ τι δο πλευρ των χεριν
ταυτ χρονα, στεγννοντ τα
σε λι σε 10 δευτερ λεπτα.
Εγκεκρι νο ω ασφαλ
για τον το α των τροφ ων
Ο στεγνωτρα χεριν Dyson
Airblade dB φρει την γκριση του
HACCP International ω ασφαλ
απ ποψη υγιειν για χρση σε
χρου παρασκευ τροφ ων.
Για περισσ τερε λεπτο ρειε
σχετικ ε τα προϊ ντα, επισκεφθετε
την ιστοσελδα www.dyson.com.cy
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Η τεχνολογα στεγν ατο
χεριν Airblade™ στη βρση.
Πλνετε και στεγνστε τα
χρια σα στον νιπτρα.

Οτε σταγ να στο πτω α
Χρη στην ενσω τωση τη τεχνολογα Airblade™
στη βρση, πορετε να στεγνσετε τα χρια σα
στον νιπτρα σε λι 12 δευτερ λεπτα. Τα νερ
δεν στζουν στο πτω α γιατ δεν χρειζεται να
απο ακρυνθετε απ τον νιπτρα ε βρεγ να χρια.
Εξοικονο στε χρο στην τουαλτα σα
Οι συ βατικο τρ ποι στεγν ατο καταλα βνουν
πολτι ο χρο στου τοχου και το δπεδο τη
τουαλτα. Οι στεγνωτρε χεριν Dyson Airblade
Tap, αφνουν αρκετ χρο διαθσι ο για την
εγκατσταση πρ σθετων θαλ ων τουαλτα
 λλων συστη των.
Για περισσ τερε λεπτο ρειε σχετικ ε
τα προϊ ντα, επισκεφθετε την ιστοσελδα
www.dyson.com.cy

Coca-Cola London Eye
«Ω σ βολο παγκ σ ια αναγνριση, το London Eye
οφελει να ανταποκρνεται σε υψηλ απαιτσει ποι τητα,
και αυτ περιλα βνει και του χρου των τουαλετν α.
Με του στεγνωτρε Dyson Airblade Tap, το πετυχανου ε.»
Davey Barrett,
Διευθυντ Καλλιτεχνικν Υπηρεσιν.

Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™
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Η σειρ

Μικρ

Νικλιο
Γκρι

Λευκ!

Ο ταχτερο στεγνωτρα
χεριν ε τι υψηλτερε
προδιαγραφ  υγιειν.

Ο στεγνωτρα ε τι υψηλτερε
προδιαγραφ  υγιειν εναι τρα
35% πιο αθρυβο.1

Η τεχνολογα στεγνατο
χεριν Airblade™ στη βρση.

Στγνω α σε 10 δευτερ λεπτα.

Με πιστοποηση λειτουργα
ειω νου θορβου.

Πλνετε και στεγνστε τα
χρια σα στον νιπτρα.

Το φλτρο HEPA αιχ αλωτζει το 99,9%
των σω ατιδων σε γεθο βακτηρων.

Οτε σταγ να στο πτω α.

Με πιστοποηση NSF.

Με πιστοποηση NSF.

Στγνω α σε 12 δευτερ λεπτα.

Στγνω α σε 12 δευτερ λεπτα.

Το φλτρο HEPA αιχ αλωτζει το 99,9%
των σω ατιδων εγθου βακτηρου.

Μ λι 40€ λειτουργικ κ στο αν το.2

Μ λι 31€ λειτουργικ κ στο αν το.2

Με πιστοποηση NSF.

Μικρ αποτπω α νθρακα.

Μικρ αποτπω α νθρακα.

Μεγλη ανθεκτικ τητα.

Λεπτ  σχεδιασ , εξχει λι
10 εκατοστ απ τον τοχο και δεν
χρειζεται να τοποθετηθε σε εσοχ.

Με πιστοποηση HACCP International για
χρση σε χρου παρασκευ τροφ ων.

Με πιστοποηση HACCP International για
χρση σε χρου παρασκευ τροφ ων.

Ανπαφη λειτουργα.
Με αντιβακτηριακ πρ σθετο.

Ανπαφη λειτουργα.
Με αντιβακτηριακ πρ σθετο.

2

Επιτοχιο

Λευκ!

Το φλτρο HEPA αιχ αλωτζει το 99,9%
των σω ατιδων σε γεθο βακτηρων.

1

Μεγ#λο

Μεωση του θορβου σε σγκριση ε τον αρχικ! στεγνωτ ρα χεριν Dyson Airblade V.
Για περισσ τερε λεπτο ρειε σχετικ ε του υπολογισ ο επισκεφθε τε τη διε θυνση
www.dyson.com.cy/calcs

Μ λι 48€ λειτουργικ κ στο αν το.2
Μικρ αποτπω α νθρακα.
Περισσ τερο ελεθερο χρο.

Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™

Μια διαφορετικ προσγγιση
xλα ξεκνησαν ταν ο διο ο James
Dyson αναρωτθηκε εν η ηλεκτρικ
σκοπα πρεπε οπωσδποτε να χει
σακολα. Στη συνχεια, οι ηχανικο
τη Dyson εφηραν του στεγνωτρε
χεριν χωρ θερ τητα, αλλ και του
ανε ιστρε χωρ λεπδε.
Στην Dyson εδ και πνω απ 20 χρ νια
α φισβητο ε τι συ βατικ τεχνολογε.
Οι ηχανικο α ακολουθον αυτν την
προσγγιση καθη εριν και α βοηθον
να δη ιουργο ε καινοτ ε συσκευ
που απλ λειτουργον καλτερα.
Και αυτ εναι νο η αρχ.
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Παραπο π
Κριτρια βσει του
πρωτοκ λλου NSF P335.
Προδιαγραφ του
στεγνωτρα χεριν
Dyson Airblade™.

Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™
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Ο οναδικ  πιστοποιη νο στεγνωτρα
χεριν ω προ τι προδιαγραφ υγιειν
Με πιστοποηση NSF
Η Dyson ζτησε απ ανεξρτητου επιστ ονε
στον το α τη δη σια υγεα του NSF να
καθορσουν τα κριτρια βσει των οποων να
στεγνωτρα πληρο τι προδιαγραφ υγιειν.
Το αποτλεσ α ταν η κδοση του πρωτοκ λλου
P335 του NSF. Οι στεγνωτρε Dyson Airblade™
εναι οι οναδικο που πληρον λα τα κριτρια.
Φιλτρρισ α αρα
Ο αρα που χρησι οποιεται κατ το στγνω α
των χεριν πρπει να καθαρζεται σα απ
φλτρα HEPA
Χωρ θερ τητα
Η υγρασα σε συνδυασ
ε τη θερ τητα
αυξνουν τον ρυθ αναπαραγωγ των
βακτηρων. Επση, ο θερ  αρα
ξηρανει το δρ α.
Χρ νο στεγν ατο
Το στγνω α των χεριν δεν πρπει να διαρκε
περισσ τερο απ 15 δευτερ λεπτα. Σ φωνα
ε τον NSF, για να θεωρονται στεγν τα χρια,
η εναπο νουσα υγρασα δεν πρπει να ξεπερν
το 0,1g. Η υγρασα στα χρια συ βλλει στη
διδοση ω και 1.000 φορ περισσ τερων
βακτηρων σε σχση ε τα στεγν χρια.

Π τε θεωρονται στεγν τα χρια;
Η διαδικασα χει ω εξ:

1

2

3

4

Χρειζονται 6 εθελοντ
(3 νδρε , 3 γυνακε ).

Διπλστε α φορ τη
χαρτοπετστα, τοποθετ στε
την σε ια ψηφιακ ζυγαρι
και καταγρψτε το βρο τη .

Τοποθετ στε και τα δο χρια σε
να δοχεο ε νερ! χρι το ψο
του καρπο για 5 δευτερ!λεπτα.
Τρψτε τα χρια σα στο νερ!
για να αποακρνετε τυχ!ν
φυσαλδε αρα.

Βγλτε τα χρια απ! το δοχεο και
αφ στε το νερ! να στξει για 5
δευτερ!λεπτα.

5

6

7

8

Τοποθετ στε τα χρια κτω απ!
τον στεγνωτ ρα σε απ!σταση
5 εκατοστν απ! την ξοδο
του αρα. Στεγνστε τα χρια
ακολουθντα τι οδηγε του
κατασκευαστ . Εν σε αυτ
περιλαβνεται και τρψιο των
χεριν, τρψτε τα χρια σα δο
φορ αν 5 δευτερ!λεπτα.

Ασω !λι ξεκιν σει η ρο
του αρα απ! τον στεγνωτ ρα,
αρχστε το τρψιο και το
στγνωα των χεριν. Ξεκιν στε
τη διαδικασα στεγνατο
τρβοντα τι παλε εταξ
του δο φορ .

Συνεχστε στριφογυρζοντα τι
παλε σα δο φορ .

Συνεχστε το στγνωα
πλκοντα και ξεπλκοντα τα
δχτυλ σα δο φορ .

9

10

11

12

Λειτουργα χωρ αφ
Η ναρξη και η διακοπ τη λειτουργα του
στεγνωτρα πρπει να γνεται χωρ αφ.

< 0.1g

Αποακρνετε το νερ! που χει
αποενει απ! τα χρια (εταξ
των δαχτλων και στον καρπ!)
ε χαρτοπετστα ω !του
στεγνσουν τελεω . Σχηατστε
α πλα ε την χαρτοπετστα
και τοποθετεστε τη στη ζυγαρι
για 5 δευτερ!λεπτα.

Ζυγστε ξαν και καταγρψτε
το βρο .

Αφο επαναλβετε τη διαδικασα
και για του ξι εθελοντ ,
υπολογστε τον σο χρ!νο
στεγνατο των ξι δοκιασιν.

>0.1g

Για να θεωρηθε !τι πληρο
τι προδιαγραφ υγιειν , η
συσκευ πρπει να στεγννει
αποτελεσατικ τα χρια ε
λιγ!τερο απ! 0,1g εναπονουσα
υγρασα σε 15 δευτερ!λεπτα.
Εν η υγρασα υπερβανει το 0,1g,
η συσκευ δεν θεωρεται !τι πληρο
τι απαιτοενε προδιαγραφ
υγιειν .

Για λψη αναλυτικν τεχνικν προδιαγραφν,
επισκεφθετε τη ιστοσελδα α στη διεθυνση.
www.dyson.com.cy/docs

Για λψη αναλυτικν τεχνικν προδιαγραφν,
επισκεφθετε τη ιστοσελδα α στη διεθυνση.
www.dyson.com.cy/docs

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Βραχονα
στερωση
(2 σηεων)
Σηεα
στ ριξη (4)
Εσοδο καλωδου
στην πσω πλευρ
Εσοδο
καλωδου

Εσοδο
καλωδου
στο πλι

Εναλλακτικ
εσοδο
καλωδου

Εσοδο καλωδου
στο πλι

Σηεα
στ ριξη (4)

Σηεα
στ ριξη (4)
Δετε τον πνακα για τα προτειν!ενα
ψη τοποθτηση

Wλε οι διαστσει αναφρονται
σε mm (+/- 5mm)

Wλε οι διαστσει αναφρονται
σε mm (+/- 5mm)

ΔΑΠΕΔΟ

ΔΑΠΕΔΟ

Συνιστενη απσταση απ το δ#πεδο

Διαστ#σει συσκευ

Συνιστενη απσταση απ το δ#πεδο

Διαστ#σει συσκευ

\νδρε

X 1050mm Y 990mm Z 390mm

Zψο 661mm Πλτο 303mm Βθο 247mm.

\νδρε

X 1324mm Y 1300mm Z 930mm

Zψο 394mm Πλτο 234mm Βθο 100mm.

Γυνακε

X 975mm

Γυνακε

X 1289mm Y 1265mm Z 895mm

Y 915mm

Z 315mm

Παιδι / \το α ε ειδικ ανγκε X 875mm Y 815mm Z 215mm

Παιδι / \το α ε ειδικ ανγκε X 1074mm Y 1050mm Z 680mm

Μεγ#λο

Μικρ

Για τη λψη των τεχνικν προδιαγραφν καθ και οδηγιν για τον νιπτρα
και την εγκατσταση, επισκεφτετε την ιστοσελδα α στη διεθυνση
www.dyson.com.cy/docs
ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

286

286

297
309

297

Σηεα στ ριξη (4)
Σηεα στ ριξη (4)

Σηεα στ ριξη (4)
Σηεα στ ριξη (4)

Σηεο εισ!δου νερο

266

266

Σηεο εισ!δου νερο

142

Εσοδο καλωδου
στην πσω πλευρ

Εσοδο καλωδου
στην πσω πλευρ

Wλε οι διαστσει
αναφρονται σε mm
(+/- 5mm)

Wλε οι διαστσει
αναφρονται σε mm
(+/- 5mm)

ΔΑΠΕΔΟ

142

ΔΑΠΕΔΟ

Διαστ#σει βρση

Ελ#χιστο κεν

Διαστ#σει βρση

Eλ#χιστη απσταση

AB09 Zψο 159mm Πλτο 297mm Βθο 286mm

Z 100mm απ!σταση απ! το δπεδο.

AB10 Zψο 309mm Πλτο 297mm Βθο 286mm

Z 100mm απ!σταση απ! το πτωα.

Διαστ#σει ον#δα κινητρα

Διαστ#σει ον#δα κινητρα

AB09 Zψο 266mm Πλτο 142mm Βθο 189mm

AB10 Zψο 266mm Πλτο 142mm Βθο 189mm

Επιτοχιο

Για τη λψη των τεχνικν προδιαγραφν καθ και οδηγιν για τον νιπτρα
και την εγκατσταση, επισκεφτετε την ιστοσελδα α στη διεθυνση.
www.dyson.com.cy/docs
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ

Σηεο εισ!δου
νερο

Σηεα στ ριξη
Σηεο εισ!δου
του καλωδου

ΔΑΠΕΔΟ

Διαστ#σει βρση
AB11 Μ κο 312mm Πλτο 297mm

Διαστ#σει ον#δα κινητρα
AB11 Zψο 266mm Πλτο 142mm Βθο 189mm

Για να δοκι σετε τον
στεγνωτρα Dyson Airblade™ 
για περισσ τερε πληροφορε,
καλστε α στο
00357-24-532220
www.dyson.com.cy

Η σ ανση για το αποτπωα νθρακα (Carbon) αποτελε επορικ! σ α τη Carbon Trust. Το λογ!τυπο του NSF αποτελε σ α κατατεθν του NSF International.
Το σ α πιστοποηση του HACCP International για προϊ!ντα κατλληλα για τρ!φια αποτελε σ α κατατεθν του HACCP International. O HACCP International
χει πιστοποι σει τα προϊ!ντα τη Dyson βσει των συνιστενων προϋποθσεων εγκατσταση και λειτουργα . Η σ ανση ειωνου θορβου (Quiet Mark)
αποτελε σ α κατατεθν του βρετανικο οργανισο περιορισο του θορβου «Noise Abatement Society».
JN: 83827 24.08.16

