
F5-HIUSTENKUIVAAJA -
TÄYDELLISESTI SUUNNITELTU





Yhteensä viidellä erilaisella
värivaihtoehdollaan uusi
F5-hiustenkuivaaja sopii
lähes kaikkiin sisustuksiin.

turkoosinsininen punainen

sitruunan-
keltainen

basaltin-
harmaa

Käyttäjäkunnasta  
riippuen  voidaan  
ioniefektiä hyödyntävä  
F5-hiustenkuivaaja 
asentaa suoraan
seinään tai  
korkeussäädettävän
seinätelineen avulla.

F5-hiustenkuivaajat
Kiiltävät, sileät hiukset ilman staattista
varausta äärimmäisen lyhyellä kuiva-
usajalla. Kaikki tämä on nyt mahdollista
ionitekniikan ansiosta.  
Tätä tekniikkaa käytetään nyt ensim-
mäistä kertaa julkisten tilojen hiusten-
kuivaajissa. Tämän lisäksi uudessa 
kuivaajassa on hiljainen,
hiiliharjaton ja näin ollen huoltovapaa
EC-moottori, joka on luonnollisesti 
roiskevesisuojattu.

Korkeudensäädin
Hiusten kuivaaminen F5-kuivaajalla
on todella helppoa korkeussäädön ja
suojattujen johtojen ansiosta. Hiusten-
kuivaajan korkeutta voi säätää
rullajousen ansiosta portaattomasti
600 mm:n matkalla. Kuivaustulosta voi
ihastella suoraan peilistä. Kuivaajan
värivaihtoehtoihin voidaan myös tilata
sopivat samanväriset korkeussäädön
päätykappaleet.



F5-hiustenkuivaajien 
ionitekniikka takaa 
sileät ja kiiltävät hiukset.



F5 KUPUHIUSTENKUIVAAJA

Kosketusvapaa F5-kupuhiustenkuivaaja seinäasennukseen, integroitu  
ioniteknologia. Harjaton ja huoltovapaa EC-moottori. Sensorin toimintaetäisyys  
ja turvakatkaisu jatkuvan käytön yhteydessä säädettävissä kaksisuuntaisella 
kauko-ohjaimella. Termoplastista muovia. Koteloinnin ja kiinnikkeen väri vaalean 
harmaa, kuivauskuvun väri valkoinen. 4 puhallinta lämpimän ilman tasaista  
jakautumista varten. 
 
Verkkojännite 230 V AC, 50/60 Hz 
Kokonaisteho 1300 W 
Lämmitysteho 1200 W 
Suojausluokka IP23 
Ilmamäärä 190 m3/h = 53 l/s 
Ilman virtausnopeus 8 m/s 
Äänen voimakkuus 66 db (A) 
Mitat 280 x 331 x 307 mm (L x K x S)

F5DR2001 201.0488.636 LVI-koodi 5773585 
Kuivauskuvun väri basaltinharmaa
F5DR2002 201.0488.637 LVI-koodi 5773587
Kuivauskuvun väri turkoosinsininen
F5DR2003 201.0488.638 LVI-koodi 5773589
Kuivauskuvun väri sitruunankeltainen
F5DR2004 201.0488.639 LVI-koodi 5773591

Kuivauskuvun väri punainen
F5DR2005 201.0488.640 LVI-koodi 5773593

KORKEUSSÄÄDIN F5-KUPUHIUSTENKUIVAAJALLE

Korkeussäädin F5-kupuhiustenkuivaajalle, seinäasennukseen. 600 mm:n matkalla 
portaattomasti säädettävissä, vakiovoimainen rullajousi, ohjainkisko eloksoitua 
alumiinia. 4 mm vahvuinen kristallipeili, koko pinnaltaan liimattu, peitetyt,  
ilkivallalta suojatut johdot. 
 
Väriyhdistelmä hopea/päätykappaleet valkoiset. 
Mitat 250 x 1200 x 140 mm (L x K x S)

ACDR0001 201.0488.635 LVI-koodi 5773586 
Väriyhdistelmä hopea/päätykappaleet basaltinharmaat
ACDR0002 201.0488.641 LVI-koodi 5773588
Väriyhdistelmä hopea/päätykappaleet turkoosinsiniset
ACDR0003 201.0488.642 LVI-koodi 5773590
Väriyhdistelmä hopea/päätykappaleet sitruunankeltaiset
ACDR0004 201.0488.643 LVI-koodi 5773592
Väriyhdistelmä hopea/päätykappaleet punaiset
ACDR0005 201.0488.644 LVI-koodi 5773594




