
Den effektive JetTowel tørrer dine hænder på et øjeblik ved at vandet 
fjernes på begge sider af dine hænder med en kraftig jet strøm.
JetTowel  starter automatisk, når hænderne stikkes ned i håndtørre-
ren. Dette gør det mere hygienisk at tørre hænderne på denne måde, 
eftersom man på intet tidspunkt behøver at røre ved nogle flader.                         

Derudover er håndtørren udstyret med en antibakteriel belægning, 
for at undgå spredning af bakterier. I jagten på flere energismarte og 
energieffektive løsninger, er efterspørgslen på den populære JetTowel 
steget enormt på verdensplan.

Højeffektiv håndtørrer 
for den bedste energicertificering

JetTowel®



Mitsubishi Electric egenudviklet JetTowel har 
eksisteret på det japanske marked i over 18 år.
I Danmark er Jet Towel ret ny, men er nu instal-
leret i adskillige bygninger, hvor man har efter-
spurgt de bedst tænkelige produkter med tanke 
på energibesparelse og miljøhensyn.

Energieffektiv håndtørrer gør Jet Towel til en langt billigere løsning end de konventionelle håndtørrere som papirservietter og hånd-
klæder. Derudover er man fri for papirstop og udskiftning af batterier og forbruger derved mindre af naturens resurser, eftersom vi 
eliminerer papiraffald. En energieffektiv løsning på hoteller, restauranter, indkøbscentre og andre faciliteter, hvor man vil spare  på 
driftomkostninger. High-speed håndtørreren bringer os til et helt nyt stadie af bekvemmelighed og tilfredse kunder. JetTowel håndtør-
rer kombinerer dermed stilren design, bekvemmelighed, omkostninger og præstation. 

 
t r e a t m e n t

D r a i n a g e  t a n k

JetTowel® 

Mitsubishi Electric forbeholder sig retten til ændringer samt evt. trykfejl.
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Model betegnelse JT-216JSH-W-E

Tørretid  / s 9 - 11

Lydniveau / dBA 58

Opsamlingsbeholder / L 0.8

Vægt/ kg 11

Dimensioner / mm      BXDXH 300 x 219 x 670

El 220-240V

Av / A 10

Nominel effektforbrug / W

Varmen aktiveret
Varmen deaktiveret

1240
550

* Det blå markerede 
område er antibakterielt 
behandlet

Forhandlere

Antibakterielt 
behandlet

Dræner vand

Beholdere

Produktinformation


