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DO BRASIL
A LP do Brasil que iniciou suas
operações em 2010, desenvolvendo fornecedores e importando equipamentos de última
geração, que contribuam para
melhorar a qualidade de vida
das pessoas, desde que respeitem e preservem o meio ambiente, inaugura uma nova fase.
Traz para o Brasil, a Linha FIT de
Secadores de Mãos, sob medida
para solucionar a secagem das
mãos com eficácia, quebrando
de vez o paradigma de que secadores portáteis não completam o serviço, restando ao usuário o uso do papel ou da própria
vestimenta para tirar o resto da
umidade.

Os atributos da Linha FIT redimencionam os conceitos que
limitavam o uso dos secadores
de mãos, criando uma nova ferramenta baseada na evolução, com
a melhor relação custo X benefício do mercado.
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PARADIGMAS

Depois de conquistar o mercado empresarial com os Secadores de Mãos TurboJato e STAR,
a LP do Brasil apresenta os modelos da Linha FIT, envolvendo
a mais alta tecnologia, ideais
para ambientes compactos que
mantêm pequenos fluxos de
usuários diários.
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DO BRASIL

S15-05LP
Tensão
Fase
Motor
Potência
Classe de proteção
Distância de detecção

S15-06LP A e B
Tensão

AC 220V

Fase

Monofásico

Motor

Com escovas

Potência

1400W

Classe de proteção

IPX1

Distância de detecção

9-15 cm

S15-06LP C

AC 220V

Tensão
Fase

Monofásico

Motor

Com escovas

Potência

1000W

Classe de proteção

IPX1

Distância de detecção

15-20 cm

AC 220V
Monofásico
Com escovas
1000W
IPX1
15-20 cm

Capa de proteção

ABS

Capa de proteção

Aço Inoxidável Cromado (A)
Aço Inoxidável Esmaltado (B)

Capa de proteção

Aço Inoxidável Escovado

Temperatura do ar

20-40ºC

Temperatura do ar

20-40ºC

Temperatura do ar

20-40ºC

Dimensões
Peso
Tempo de secagem

Dimensões

488 x 250 x 175 mm

Peso

4,3 kg

Tempo de secagem

10 a 15 segundos

260 x 180 x 157 mm

Dimensões
Peso

3 kg

Tempo de secagem

15 a 20 segundos

180 x 260 x 157 mm
3 kg
15 a 20 segundos

Com
filtro de ar
e coletor de
respingos
Em Aço
Inoxidável:
(A) Cromado ou
(B) Esmaltado

Em Aço
Inoxidável
Escovado

Sistema inteligente
de detecção.

Quando o secador de mãos
está em uso, a luz indicadora
se acende. Quando está em
standby, a luz é vermelha.
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