
Нововъведения, предоставени ви 
единствено от Mitsubishi Electric.
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За околната среда
Без хартиени отпадъци

Високоскоростният Jet Towel използва въздушни струи, 
за да изсуши Вашите ръце, като по този начин изключва 
необходимостта от употреба на хартиени кърпи за 
подсушаване, както и свързаните с тях отпадъци.

За корпоративен мениджмънт    
Намаляване на разходите

Месечните разходи са значително по-ниски от тези за 
хартиени или платнени кърпи за ръце. Колкото повече 
използвате, толкова повече спестявате.

За мениджмънт на сгради
Лесна поддръжка   

Изключително подходящ и за компании, занимаващи 
се с мениджмънт на сгради. Единствената поддръжка, 
която е необходима, е почистване на въздушните 
филтри и премахване на водата от отводнителния 
резервоар. Спестете време като премахнете нуждата от 
снабдяване с хартиени кърпи, изхвърляне на хартиени 
отпадъци и подмяна на ролки с платнени кърпи.

Уникални нововъведения, предоставени единствено от 
Mitsubishi Electric.

При всички модели може да се избира между 
високоскоростна и стандартна настройка.

Високоскоростната настройка е при мощност от 1240 W с 
включен отоплител и при 720 W с изключен. 

Стандартната настройка е при мощност от 1070 W с включен 
отоплител и при 550 W, когато е изключен.

JT-SB216JSH - W Бял

Модел
JT-SB216JSH - S Сребрист

Модел
JT-SB216JSH - H 
Тъмно сив

Модел
JT MC 206 GS-W-E

Модел
JT-SB216ESH
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 За клиенти    
                             Подобрено обслужване 

Високо оценен за своите санитарни характеристики, 
Jet Towel е еднакво популярен както за корпоративни 
сгради, така и за търговски обекти. Освен че напълно 
изсушава Вашите ръце за секунди, той предоставя и 
максимална ефективност на разходите. Резултатът е 
изключително добро обслужване на клиенти.
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Лесен за употреба

За плавно и надеждно действие, 
изсушителят е оборудван с горен 
и долен сензор. Щом ръцете са 
изцяло поставени вътре, долният 
сензор задейства въздушната струя, 
а когато ръцете се извадят, горният 
спира сушенето, предотвратявайки 
разпръскването на водни капки.
Новият Slim Type 
е оборудван с 
„детски сензор“, 
който прави 
използването му 
лесно за всички 
възрастови групи.

Удобно позициониране

Разработката на новата Слим Серия 
включва изследване за намиране на 
удобен ъгъл за поставяне на ръцете. 
В резултат, предният панел е леко 
наклонен, създавайки ергономичен 
ъгъл, около 15°, който позволява на 
този, който използва уреда да стои 
удобно и естествено.

Антибактериална обработка

Всички части, които имат контакт 
с вода, като изсушителния сектор, 
резервоара и дренажните канали (за 
отпадъчната вода), са подложени 
на антибактериална обработка, за 
да се осигурят високо хигиенични 
условия. Излишната вода се събира в 
дренажния резервоар, което запазва 
подовите и другите повърхности сухи 
и чисти.

Самостоятелни въздушни 
канали

В допълнение към изключително 
хигиеничния дизайн, който позво-
лява употреба без допир, се набляга 
и на осигуряването на струя от 
свеж въздух. В продуктите на Mit-
subishi Electric тръбите, през които 
влиза въздухът, и пространството, 
в което той се върти, са изолирани 
от водните канали. Вкарването на 
ръцете задейства поток от струи 
свеж въздух, без той да е 
в прекалена близост до ръцете.

Безчетков DC мотор

Моторът е ключова част от Jet Towel. Следователно Mit-
subishi Electric създаде издръжлив, висококачествен 
безчетков DC мотор (Нова Слим Серия), създаден да бъде 
използван 400 пъти дневно в продължение на 7 години. 
Елиминирането на проблемите, свързани с износване и 
прeкъсване на моторните четки, осигурява ефикасно и 
сигурно действие за удължен период от време. 

към отворените 
страни

поставете ръцете през 
отворените страни

бавно придвижете 
ръцете си навътре

и нагоре

Повторете няколко 
пъти

Сензор за
включване

Сензор за
изключване

Ергономичен дизайн (Нова слим серия)

Ергономичният правоъгълен дизайн (Нова слим серия) 
може да се съчетае с повечето видове санитарна 
керамика. Размерът на устройствата е съобразен така, 
че отворът на Jet Towel да е на нивото на горната част на 
мивката. Поставянето на няколко тела е препоръчително 
за места с голяма посещаемост, като кина, увеселителни 
паркове, молове и др..

Икономично действие

Електричеството представлява единственият месечен 
разход за работата на изсушителя. За разлика от други 
уреди за изсушаване на ръце, при Jet Towel не е нужна 
замяна на каквито и да е консумативи, в резултат на 
което значително се намаляват оперативните разходи и 
разходите за обслужване. 

Изберете цвят

Телата пасват лесно на всеки декор. Като допълнение 
към популярния бял, вече се предлагат и други цветове- 
тъмносив и сребрист. Разширената цветова гама предлага 
по-голяма приспособимост на цветовете към мястото, 
където ще бъде монтирано устройството.

антибактериална 
обработка

дренажен резервоар

дренажен канал
* зоните в синьо са 
антибактериално обработени

Действие на горен и 
долен сензор

* При всички модели може да се избира между високоскоростна и 
стандартна настройка.

Изсушителят е отворен от двете страни, което позволява лесен достъп на 
ръцете до уреда без да се докосва устройството. Поставете ръцете си както е 
показано на снимката, и бавно ги придвижвайте нагоре-надолу. Това увеличава 
ефективността на изсушителя.



Технически характеристики

София 1517, бул. Владимир Вазов 52; e-mail: sofia@climacom.com; тел.: 02 943 11 34; 35; 36

Варна 9000, ул. Д-р Любен Попов 4; e-mail: varna@climacom.com; тел.: 052 33 59 01

Пловдив 4000, бул. Цар Борис III Обединител 52; e-mail: plovdiv@climacom.com; тел.: 032 66 01 57
Бургас 8000, ул. Цар Калоян 142; e-mail: burgas@climacom.com; тел.: 0886 597 597
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Офиси на ClimaCom и Mitsubishi Electric: www.climacom.com
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Предимства :

• Бързо и ефективно сушене на ръцете
• Работа без докосване
• Лесен за почистване; поддържа висока хигиена 
• Подходящ за всяка баня/тоалетна; лесен монтаж
• Идеален за вграждане, благодарение на олекотения си дизайн
• Висока степен на енергийна ефективност  
• Изключително тих работен режим
• Ниска консумация на енергия
• Дълъг живот до 7 години; над 250 включвания всеки ден

Mini Jet Towel изсушава мокрите ръце само за 
броени секунди, благодарение на иновативните вълнообразни 
изсушаващи дюзи. Специалният съд не позволява водните 
капки от ръцете да падат на земята. По този начин банята/
тоалетната остава чиста и в нея няма опасност от хлъзгане. 
Малкият и компактен дизайн с тегло само 5кг позволява 
монтаж дори в много малки пространства. 

Jet Towel технологията вече и в мини-дизайн


