S.C MERTECOM SRL
Str. Traian, Nr. 7, Târgu Jiu, Gorj
RO18509431
0765.522.583 / 0253.222.202
vanzari@mertecom.ro
mertecom.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
Prin prezenta SC MERTECOM SRL, RO18509431, cu sediul in Târgu-Jiu,
strada Traian, bl.7, sc.3, ap.24, înregistrata la registrul comerțului sub nr.
J18/205/2006 în conformitate cu Legea 296/2007 privind Codul Consumului, Legea
608/2001 privind evaluarea conformității produselor și a H.G. 71/2002, Ordonanța
Guvernului 21/1992 privind protecția consumatorilor și Legea 449/2003 privind
vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, republicate si modificate prin
Ordonanța de Urgenta 174/2008 declaram pe propria răspundere ca asigurăm și
garantăm faptul ca produsul Uscător mâini inox satinat Jet Meco 2000W
HDS15, la care se refera aceasta declarație nu pune în pericol viața, sănătatea,
securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului daca sunt
folosite in conformitate cu destinația pentru care au fost produse respectând
întocmai instrucțiunile de instalare și folosire precum si (după caz) termenul de
garanție înscris pe produs si sunt în conformitate cu standardele naționale și
internaționale in domeniu. De asemenea produsul este în conformitate cu
documentațiile tehnice deținute de producător.
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Fișă Produs
Uscător mâini inox satinat Jet Meco
2000W HDS15
Denumire

Cod Produs

Marca

Uscător mâini inox satinat Jet Meco 2000W HDS15

M03204

Meco

Descriere
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Uscător mâini filtru HEPA din inox satinat Jet Meco 2000 W HDS15

Uscător mâini filtru HEPA ce reține 99.9% din virușii prezenți în băile
publice, dotat cu lumină UV ce ghidează mâinile în poziția corectă pentru
dezinfectare.
Pe lângă eficiența dublă oferită de acest uscător mâini filtru HEPA,
timpul de uscare rapid datorat fantelor de ieșire dispuse în V și a puterii
fluxului de aer cald fac din acest produs unul esențial pentru orice spațiu
public cu trafic intens.
Motorul acestui uscător mâini cu filtru HEPA este unul de putere mare,
inoxul din care este fabricată carcasa este de calitate înaltă, iar
protecțiile integrate sunt de ultimă oră.

Caracteristici:
Carcasă inox satinat
Voltaj: 220 V ~ 50 HZ, 16 A
Putere: 2000 W
Motor fără perii
Comutator reglare putere și temperatură
Viteză aer: 100 m/s
Volum aer: 120 m3/h
Temperatura aerului: 40-65 ºc la 10 cm
Timp uscare: 10 s
Ultraviolete
Filtru HEPA
Nivel sunet: 69 dB
Clasă protecție umezeală IPX1
Uscare automată cu senzor
Auto protecție 60 s
Dimensiuni: 18.8 x 32.5 x 31 cm
Greutate: 5.9 kg
Durată medie de viață: 10-15 ani
Garanție: 3 ani
Nu necesită mentenanță
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Conținut pachet:
Uscător
Kit montaj
Manual instrucțiuni
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