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Link do produktu: https://dabrowa.agro.pl/suszarka-do-butow-sb-3-uv-p-4.html

Suszarka do butów SB-3
UV
Cena

70,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

00001

Opis produktu
Typ SB-3UV 230V z bakteriobójczym światłem UV
Produkt polski od uznanego producenta

.
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Idealne dla amatorów różnych sportów, wędkarzy, turystów oraz dla wszystkich, którzy wiedzą jak ważne jest odpowiednie dbanie o stopy i obuwie. Znane
i cenione w wielu krajach Europy.

Jeśli ludzie zatykają nosy, kiedy zdejmujesz buty, lub czujesz, że masz wciąż spocone stopy... Czas działać. Jest wiele metod pozbycia się nieprzyjemnego zapachu. Na pewno higiena stóp i
BUTÓW.
Jeśli twoje buty są wciąż wilgotne, to znaczy że miliony bakterii, które żerują na pocie i łuszczonych komórkach skóry mają idealne warunki. To właśnie ich produkty przemiany materii
powodują ten paskudny zapach. Kiedy stopy pocą się w butach - bakterie mają więcej pożywienia.
Susząc buty eliminujesz większość bakterii o komforcie użytkowania suchych butów nie wspominając. Kupując suszarki inwestujesz w swój komfort na co dzień. Suszarki SB-3UV to model o
nowoczesnej stylistyce, który został wyposażony w wewnętrzne diody emitujące bakteriobójcze światło UV.
Suszarkiprzeznaczone są do podgrzewania i osuszania wilgotnego, przemoczonego obuwia. Nadają się do każdego rodzaju obuwia np: turystycznego, wędkarskiego, snowbordowego,
narciarskiego, codziennego użytku. Można je także zastosować do osuszania rękawic. Suszarki polecane są dla amatorów różnego rodzaju sportów oraz dla osób z nadmierną potliwością stóp
i problemami dermatologicznymi.
W dolnej i górnej części suszarki znajdują się specjalne otwory, przez co suszenie i podgrzewanie obuwia jest równomierne i znacznie efektywniejsze (zachowuje się maksymalny obieg
ciepła). Dodatkowo w suszarkach zastosowano bakteriobójcze diody emitujące światło UV.
Jest to jedna z najskuteczniejszych metod dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni. Diody emitują promieniowanie UV-C. Promieniowanie to ma najsilniejsze właściwości biobójcze i
nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje, jednocześnie eliminując konieczność stosowania środków chemicznych. Nie powoduje przy tym
żadnego skażenia chemicznego. Aby osuszyć lub podgrzać obuwie należy obie suszarki umieścić w butach na całej długości stopy.
Pozostawić w zależności od potrzeb na 1-4 godziny. Suszarki są całkowicie bezpieczne dla suszonego obuwia (nie powodują deformacji i uszkodzeń obuwia).
Polskie suszarki elektrowarm zostały wielokrotnie docenione za jakość i niezawodność o czym świadczą liczne publikacje w prasie branżowej.

PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA:

- Napięcie zasilania - 230V
- Moc 8W para. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii (ceramiczne elementy grzejne, które są absolutnie bezawaryjne), suszarki mają bardzo niski pobór prądu i są bardzo efektywne w
porównaniu do innych suszarek.
- Temperatura suszenia- 50 oC (wewnętrzny termostat nie pozwala na osiągnięcie wyższej temperatury). Jest to maksymalna dopuszczona przez normę granica bezpiecznej temperatury dla
tego typu urządzeń.
- Dostępne kolory: ciemno brązowy transparentny.
- Bardzo praktyczne, przydatne w każdym domu.
- Dosyć suszenia butów na kaloryferze i wypychania ich gazetami. Dzięki suszarce twoje buty są zawsze gotowe do użycia, a zmarznięte stopy staną się przeszłością.

- Ze względu na swoje niewielkie wymiary i małą wagę suszarkę łatwo można zabrać ze sobą (zmieści się w plecaku lub torbie)

GŁÓWNE KORZYŚCI używania naszych suszarek:
- produkt polski, wysoka jakość i niezawodność
- bardzo mały pobór prądu - suszarki energooszczędne
- eliminujesz wilgoć i przykre zapachy z butów
- całkowicie bezpieczne dla suszonych butów
-bakteriobójcza dioda UV zabija drobnoustroje
- poprawiasz swój komfort
- niezbędne dla narciarzy, snowbordzistów...
Nasze suszarki jako jedyne w Polsce uzyskały pozytywną opinię Instytutu dermatologii w Krakowie oraz Centralnego Laboratorium Przemysłu obuwniczego.
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