De snelste, meest hygiënische handdroger.
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Handdrogen opnieuw
uitgevonden
De Dyson Airblade is een nieuw type handdroger die
de handen droogt met een zeer snelle luchtstroom.
Het is de snelste, meest hygiënische handdroger.
TM

Hij verbruikt minder energie dan traditionele handdrogers
en is dus beter voor het milieu.

18773_BENL_AIRBLADE_BROCHURE_benl.indd

2

10/18/07

1:23:27 PM

Dyson Airblade droogt handen
TM

sneller dan alle andere handdrogers.

Hij start en stopt
automatisch, u hoeft

Hij gebruikt alleen
schone lucht om

niets aan te raken.

handen te drogen.

Hij heeft vijf jaar
garantie op
onderdelen en

Hij verbruikt tot 80%
minder energie dan

één jaar garantie

andere handdrogers.

op arbeid.

18773_BENL_AIRBLADE_BROCHURE_benl.indd

3

10/18/07

1:23:28 PM

Lagere verbruikskosten
Voor wat de energieverbruikskosten betreft is de Dyson Airblade zeer kostenefﬁciënt.
Dit komt omdat hij handen snel droogt en een energiezuinige motor heeft. De
onderhoudskosten van de Dyson Airblade zijn tevens zeer laag. Voor een beter begrip
van de energieverbruikskosten van de Dyson Airblade in vergelijking met enkele
andere handdrogers of papieren handdoeken leest u het onderstaande scenario.
TM

TM

TM

Jaarlijkse energieverbruikskosten
Elektrische handdrogers
€0

€ 50

€ 100

€ 150

Stiebel Eltron
Turbotronic

€ 167,78

€ 164,31

Starmix Power T700
DanDryer Xlerator
XL-C
Dyson Airblade

€ 64,51

€ 36,56

TM

Op basis van 200 gebruikscycli per dag gedurende 12 maanden en een elektriciteitsverbruik van € 0,12 per kWh.

Kosten voor papierbevoorrading tegenover energieverbruikskosten van de Dyson Airblade

€0

€ 250

€ 500

€ 750

TM

€ 1000

€ 1250

Papieren
handdoeken

€ 1460

Dyson Airblade € 36,56
TM

Op basis van 200 gebruikscycli per dag gedurende 12 maanden € 0,01/handdoek en 2 handdoeken/droog, en een elektriciteitsverbruik van ¤0,12 pe kWh.

Kijk hoeveel uw bedrijf kan besparen door de Dyson Airblade handdroger te gebruiken op:
TM

www.dyson.com/airblade

Dan Dryer is een geregistreerd handelsmerk van Dan Dryer A/S.
STARMIX is een geregistreerd handelsmerk van ELECTROSTAR SCHÖTTLE GMBH & Co.
STIEBEL ELTRON is een handelsmerk van Stiebel Eltron.
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De snelste handdroger
Andere handdrogers doen er meestal
langer dan 35 seconden over om handen
te drogen.
Dyson Airblade droogt handen in slechts 10 seconden.
TM

Hiertoe wordt een luchtstroom met meer dan 640
km/u door een opening met de breedte van een
wimper vrijgelaten (0,3 mm).
De luchtstroom verwijdert op effectieve wijze alle
ongewenste vocht van de handen, zodat ze volledig
droog worden.
Uw klanten zijn minder tijd kwijt om hun handen te
drogen en u bent er minder geld voor kwijt.

Een vergelijking van de Dyson Airblade met
andere handdrogers
TM

Alleen ver dam p in g

Benodigde tijd voor drogen zoals gedeﬁnieerd door NSF-protocol P335.

40 SECONDEN

Stiebel Eltron Turbotronic

Starmix Power T700

30 SECONDEN
18 SECONDEN

DanDryer Xlerator XL-C

Dyson Airblade

TM

10 SECONDEN
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Gebruikt tot 80%
minder energie
De Dyson Airblade gebruikt tot 80% minder
energie dan andere handdrogers en is dus
vanuit dat oogpunt beter voor het milieu.
TM

Dit wordt op drie manieren bereikt.

Geen hete lucht

Snelheid

Anders dan andere handdrogers gebruikt de Dyson

De Dyson Airblade handdroger werkt sneller dan alle

Airblade geen hete lucht om handen te drogen.

andere elektrische handdrogers en gebruikt dus veel
minder energie.

TM

TM

En omdat het apparaat geen verwarmingselement heeft,
gebruikt het minder energie dan traditionele handdrogers.
Daarom valt de Dyson Airblade in de klasse van 1600
watt, terwijl andere handdrogers normaal gesproken
2400 watt verbruiken.
TM

Dyson Digital Motor

LAGER

STATOR

ROTOR

SLAKKENHUIS

De Dyson Digital Motor werkt niet met borstels en vaste magneten zoals in andere motoren van handdrogers en hij draait
sneller dan de motor van een Formule 1-racewagen.
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Spaart meer dan
700.000 papieren
doekjes
Het gebruik van slechts één Dyson
Airblade 200 keer per dag gedurende
5 jaar, kan een besparing opleveren van
730.000 papieren handdoeken per jaar
die geproduceerd, vervoerd en weggegooid
moeten worden (berekening gebaseerd op
twee papieren handdoeken per droogbeurt).
TM

De keuze voor de Dyson Airblade handdroger heeft
TM

een onmiddellijk positief effect op het milieubeleid
van uw organisatie met betrekking tot het verbruik
van papier.
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De snelste, meest hygiënische handdroger.
Gebruiken zonder aanraking
Bediening via intelligente infraroodsensor voor
drogen zonder aan te raken en minimale
energieverspilling.

Eenvoudig te reinigen
Robuust, verzegeld, ergonomisch
ontwerp voor eenvoudige
reiniging en onderhoud.

Antibacteriologische
additieven
Zilveren antibacteriologische additieven
zijn in de oppervlakken geïntegreerd
om de groei van bacteriën en schimmels
met 99,9% te onderdrukken.

Robuuste behuizing
van gegoten aluminium
Duurzame behuizing, bestand
tegen stoten en krassen.

HEPA-filtering
De ﬁlter verwijdert 99,9% van de bacteriën
uit de lucht die wordt gebruikt om de handen
te drogen. De ﬁlter hoeft nooit vervangen
te worden.
Meer dan 600.000 mm² High Efﬁciency Particle
Arrestor (HEPA) ﬁlter geïmpregneerd met
antibacteriologische additieven.
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Snel hygiënisch drogen
Droogt de handen met een zeer snelle luchtstroom.
Hittebestendig plastic met een opening van 0,3 mm
over de gehele lengte van 230 mm stuurt lucht met
meer dan 640km/u om handen te drogen.

Efficiënte stand-bymodus
Stroomverbruik in stand-by van minder
dan 1 watt voor verbeterde energieefﬁciëntie.

Geluiddemping
Nauwkeurig afgestelde geluiddempingtechnologie
geïntegreerd in de motorbehuizing en -geleiding
om luchtgeluid te verminderen.

Energie-efficiënte motor met
lange levensduur
Energie-efﬁciënte 1600w Dyson Digital Motor
voor duurzaamheid en weinig onderhoud.

Geschakelde reluctantiemotor
Geen magneten, armatuurwikkelingen,
sleepringen of koolborstels die kunnen slijten.

Ventilator met hoge compressie
Digitaal geschakeld tot 6.000 keer per seconde,
waardoor de compressor met 88.000 tpm draait.
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De hygiënische
handdroger
Automatisch

Niet wrijven

De Airblade start en stopt

Gebruikers hoeven hun handen

wanneer de gebruiker zijn
handen plaatst of verwijdert;
er hoeft dus niets te
worden aangeraakt.
Antibacteriologische
additieven in de behuizing
verminderen schadelijke
oppervlaktebacteriën
met 99,9%.

niet te wrijven om ze sneller te
doen drogen, zodat latente
huidbacteriën ongemoeid
worden gelaten.

TM

Hij droogt sneller
Hij droogt handen in slechts
10 seconden, zodat meer
gebruikers met droge handen
vertrekken en de kans op
besmetting kleiner is.

Schone lucht
Een HEPA-ﬁlter verwijdert meer dan 99,9% van de
bacteriën uit de lucht, voordat de lucht op de handen
van de gebruiker wordt geblazen.
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Testen, testen, testen

Getest, getest en nog eens getest, meer dan 8.000 uur

Wetenschappers en ingenieurs van Dyson hebben drie
jaar besteed aan het ontwikkelen, testen en verfijnen
van de Dyson Airblade handdroger. Daarom wordt
het apparaat aangeboden met een garantie van vijf
jaar op onderdelen en één jaar op arbeid.
TM

“De BSF is verheugd over Dysons

methode om een gezonde huid
en handhygiëne te bevorderen met
deze revolutionaire handdroger.”
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NSF International, de adviesinstantie voor hygiëne
op het werk, heeft de Dyson Airblade getest en
gecertificeerd, omdat het apparaat voldoet aan hun
strikte eisen voor hygiënische handdroogsystemen.
De Dyson Airblade is de enige handdroger die voldoet
aan NSF-protocol P335 voor hygiënische handdrogers.
TM

TM

“Het Koninklijk Instituut voor Volksgezondheid (Royal Institute of Public Health)
beschouwt de Dyson Airblade als een

of overtreft de normen van NSF-protocol

belangrijke stap voorwaarts op het gebied
van handdrogertechnologie en -hygiëne.”

P335 en is de eerste en enige handdroger met NSF-certiﬁcatie.

TM

NSF-protocol P335
De Dyson Airblade voldoet aan
TM
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De snelste, meest hygiënische handdroger.

Hoe een Dyson
Airblade kopen
TM

Een Dyson Airblade handdroger bestellen is eenvoudig
TM

U kunt rechtstreeks bestellen bij Dyson via het

volgende telefoonnummer

012/23.27.59
Braletz Products BVBA

5 jaar garantie
De Dyson Airblade handdroger wordt aangeboden met
een garantie van vijf jaar/350.000 gebruikscycli op
onderdelen en een garantie van één jaar op arbeid.
JN .18773 10.10.07

TM

Voor meer informatie gaat u naar
www.dyson.com/airblade
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