
2  www.biodrier.lt www.biodrier.lt  3

‘Gražus ir žvilgantis...’

Pristatome 
Biodrier 
Executive
Greitesniam bei 
švaresniam rankų 
džiovinimui
Biodrier Executive sukėlė perversmą rankų džiovinime. 
Jame naudojami didelės galios varikliai sparčiai įkaitins 
orą ir nusausins jūsų rankas per dešimt sekundžių. Jis 
yra elegantiškas, modernus ir malonus naudoti. Be to, jis 
ekologiškas, nes naudoja labai mažai energijos.Šis modelis 
žymiai higieniškesnis už alternatyvas. Biodrier Executive 
naudojamas trisluoksnis antibakterinis H13 HEPA filtas 
apsaugo nuo bakterijų ir virusų plitimo aplinkoje, todėl aplinka 
visuomet išlieka švari ir higieniška.

Itin greitas rankų 
džiovintuvas

Elegantiškas bei 
higieniškas
Biodrier Executive yra greitas, higieniškas ir stilingas būdas 
džiovintis rankas.

Biodrier Executive suprojektuotas pagal paprastą, bet protingą 
idėją – rankų apipūtimui reikalinga šiluma tiekiama iš jo paties 
variklio. Tokiu būdu jis naudoja žymiai mažiau energijos,nei 
įprasti karšto oro rankų džiovintuvai.

Netaško ant sienų bei 
grindų
Tiesiog įkiškite rankas į Biodrier Executive ir infraraudonųjų 
spindulių jutikliai paleis karštą orą. Biodrier Executive pučia 
švelnų, bet galingą greito oro gūsį į abi plaštakos puses. Po 10 
sekundžių jūsų rankos bus visiškai sausos.

Itin našus, energiją taupantis vakuuminis variklis naudoja tik 
1200 vatų galios. Trumpesnio džiovinimo laiko ir mažesnės 
galios variklio kombinacija leidžia ženkliai sutaupyti pinigų ir 
tausoti aplinką, mažinant anglies dioksido susidarymą

Biodrier Executive veikia labai tyliai, skleidžia gaivinantį ir kartu 
atpalaiduojantį aromatą. Jo dizainas išsiskiria ergonomiškumu ir 
elegancija.

HIGH SPEED

EN GY
EFFICIENT

Taupyk laiką, 
taupyk pinigus, 
taupyk energiją!

ER
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‘mielas ir tylus...’

Biodrier Executive
Kaip jis veikia?
Energijos nuostolius sumažina 3 infraraudonųjų spindulių  
jutikliai, kurie iškart aptinka jūsų rankas ir greitai išjungia 
džiovintuvą, jas ištraukus. Biodrier Executive įsijungia 
per atstumą taip užtikrindamas maksimalią higieną.

A Klasės H13 HEPA oro filtras 100% išvalo orą, o 
natūralus gaiviklis skleidžia nepaprastai gaivinantį 
aromatą.

Trys IR 
spindulių ju-
tikliai aptinka 
jūsų rankas

Reaktyvinis oro 
srautas nusausins 
rankas per 10 
sekundžių

Taupus, šilumą 
naudoja iš savo 
paties variklio

LED indikatorius 
praneša apie 
pilną vandens 
talpą

Biodrier Executive 
technologija
Šildo orą, aušindamas variklį
Ne taip kaip daugelis kitų rankų džiovintuvų, Biodrier 
Executive orui sušildyti nenaudoja šildytuvo. Šiltas oras 
tiekiamas tiesiai iš 35000 aps/min besisukančio variklio 
ir pasiekia 540 km/h greitį. Taigi, jūs taupote ir energiją ir 
pinigus.

3 IR spindulių jutikliai
Įprasti  rankų džiovintuvai dažniausiai turi tik vieną  jutiklį  
ir jis  ne iškart pajunta, kada įkišote rankas į džiovintuvą. 
Tačiau Biodier Executive turi 3 jutiklius, kurie veikia vienu 
metu skirtingomis kryptimis, taip sumažindami suklydimo 
tikimybę. Tai reiškia, kad jis veikia tik tiek, kiek reikia, 
sumažindamas sunaudojamą energiją ir išlaidas.

Nedegus plastikas
Korpusas pagamintas iš tvirto, nedegaus ABS plastiko.  
Paviršius dengtas antbakterine  Ionpure® medžiaga, apsaugo 
aplinką nuo bakterijų ir virusų plitimo

Lengvas valdymas
Greitis gali būti rnustatytas 2 režimais - tai padeda sutaupyti 
dar daugiau energijos

Tylus
Triukšmo Absorbcijos Modulis (NAM) mažina triukšmą, 
mažindamas oro trintį ir mechaninius garsus. Dėl mažesnio 
triukšmo aplinka tampa kur kas malonesnė, nesukelia 
papildomų dirgiklių.

Biodrier technologija apibrėžiama kaip taupanti laiką bei 
pinigus, hygieniška ir nuostabaus dizaino.
Dėl šių mažų protingų idejų jūsų gyvenimas taps ne tik 
patogesnis, švaresnis bei saugesnis, bet tai taps ir Jūsų  
indėliu į gamtos apsaugą.

LED indikatorius 
informuoja kada 
reikia keisti filtrą

Stilingas, patrauk-
lus bei moder-
nus meslvas LED 
apšvietimas

Jutikliais reguliojmas nuo-
tolinis valdymas užtikrina 
maskimalią higieną ir švarą

Antibakterinis paviršius

Kategorija Charakteristika

Darbinė įtampa 220–240 Vac, 50-60Hz
Oro greitis 150 m/s (540 km/h) 
Variklio tipas 35000 aps/min
Galia 1200 vatų
Džiovinimo laikas iki10 sekundžių

Valdymas
Automatinis IR spindulių, savaime 
prisitaikantis

Apsauga Automatinis išsijungimas po 20 sek.
Atsparumas drėgmei IP33
Izoliacija II Klasė
Vandens talpa LED indikatorius praneša kai talpa pilna
Filtras LED intikatorius praneša kai laikas keisti
Oro gaiviklis Natūralus vandenyno gaivos kvapas
Svoris 9kg
Matmenys 330 x 660 x 230mm
Korpusas Nedegus ABS, 94V0, PMMA, UV danga
Garso lygis 80 dba @ 1 mtr
Patvirtinimai GS, CE, WEEE

Biodrier Executive Techninė Charakteristika
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Save time, 
save money, 
save energyFaster, 

smarter 
and more 
efficient

Biobot designs

Save time, 

save money, 

save energy

Save time, 
save money, 
save energy

‘metas pa-
tikrai...’

BE1000B BE1000S

BE1000R BE1000W
Moderni išorinė danga 
Ionpure® apsaugo nuo 
bakterijų ir mikrobų 
plitimo

Pažangios saugumo ypatybės 
Biodrier Executive turi daugelį saugumo ypatybių, taigi jūs būsite ramūs, jog savo lankytojams teikiate efektyvią, kokybišką ir 
patikimą sprendimą :
• Laiko rėlė, po nustatyto laiko, automatiškai išjungia džiovintuvą. 

• Temperatūros jutiklis neleidžia varikliui įkaisti daugiau negu 70°C.

• ESC (Electric Shock Free Circuit) jutiklis matuoja drėgmę prietaiso viduje ir prireikus išjugia džiovintuvą. 

• Šis modelis turi savidiagnozavimo funkciją, kuri pastoviai stebi sistemą ir sumažina klaidų atsiradimo tikimybę .

• Nepakeitus filtro prietaisas automatiškai išsijungia jeigu po 22,000 ciklų.

Įkiškite rankas ir 
džiovinimsa prasideda

Didelio greičio reaktyvinis oro 
srautas džiovina jūsų rankas 

netaškydmas vandens ant 
sienų bei grindų

H13 HEPA filtras 
užtikrina, kad jūsų 
rankos apipučiamos 
100% švariu oru. 

Kai ištraukiate savo ran-
kas, jos būna sausos, 
švarios, bei sudrėkintos 
geliu

Aptarnavimas ir priežiūra
Biodrier Executive įrengimas, aptarnavimas bei priežiūra yra labai paprasta. Jį galima 
valyti  minkšta šluoste ir šiltu vandeniu, jei reikia galima naudoti ir ploviklį. Biodrier 
Executive komplekte yra oro filtas ir oro gaiviklis, kurios abu labai paprasta pakeisti. 
Protinga sistema informuos, kada reikia atnaujinti gaiviklį ir pakeisti oro filtrą. 

Spalvų pasirinkimas
Biodrier Executive galima rinktis iš keturių stilingų ir elegantiškų spalvų, kurios puikiai derės prie kiekvieno interjero, suteiks jam 
modernumo.

Mėlynas Biodrier Executive
Vėsos ir gaiviumo jausmą Jūsų 
vonios kambariui suteiks mėlynasis 
Biodier Executive 

BE1000B

Sidabrinis Biodrier 
Executive
Žvilganti sidabrinė spalva suteikia 
modernumo, idealiai tinka norit 
aplinkai suteikti žavesio ir prabangos 
jausmą
BE1000S

Auksinis Biodrier 
Executive
Išsiskiriantis iš minios. Žvilgantis 
aukso spalvos Biodrier Executive 
prideda gyvybės ir energijos purslų 
jusu vonios kambariui. 
BE1000G

Baltas Biodrier Executive
Sukurtas įsilieti į vonios kambario 
dekorą, klasikinė balta spalva yra ir 
elegantiška ir diskretiška.

BE1000W

Biodrier gelio kubeliai Executive modeliui
Išskirtinis gelis skirtas Biodrier Executive parduodamas pakuotėmis po 12 kubelių. vieno kubelio gelio 
pakanka maždaug mėnesiui. Jis pagamintas iš natūralių prodiktų, jo sudėtyje nėra chemikalų. Šis gelis 
atlieka 3 funkcijas:
 1.Drėkina rankų odą.
 2.Veikia kaip atibakterinė medžiag
 3.Gelio aromatas yra kelių rūšių ir jis nuosbabiai gaivina visą patalpą.

‘kaip juo naudotis’
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