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Extreme handdroger rvs 
Extreem snel en 
vandaalbestendig!  

Uw handen drogen binnen 10 seconden met een 
handendroger? Dat werd tot voor kort niet voor 
mogelijk gehouden. De Extreme handdroger van 
Thyzo doet het! Dankzij een nieuw patent stelt de 
Extreme zelfs de meest ongeduldige mensen 
tevreden. 
 
De Extreme handdroger heeft de nieuwe ‘curved 
brush’ motor. Dat is een motor met longlife 
koolborstels. Hij is geschikt voor duurzaam gebruik 
en heeft een tweemaal langere levensduur dan een 
normale motor. Bij intensief gebruik is dit van 
wezenlijk belang voor een storingsvrije werking. 
Laat u niet misleiden door aanbiedingen van zg. 
‘look-alikes’. De Extreme handdroger is goed voor 
2000 draaiuren (!) 
 
De Extreme handdroger is volautomatisch. U plaatst 
uw handen onder het toestel en de extreem 
krachtige motor wordt direct in werking gesteld. U 
droogt uw handen in 10 seconden op hygiënische 
wijze in de luchtstroom en na het weghalen van de 
handen stopt het apparaat direct. De Extreme werkt 
dus alleen als dat ècht nodig is en het unieke 
droogconcept zorgt ook nog eens voor een extreem 
laag energieverbruik: 1400W! 
 
Speciale eigenschappen: 

- Instelbare motorsnelheid. Handig om 
geluid  te reduceren wanneer nodig. 

- Instelbaar of afstelbaar hitte-element.       
Handig om kosten te besparen. 

- Instelbare sensor. Handig als u de droger 
boven een wastafel wilt plaatsen. 

 
Uiterst efficiënt dus, de Extreme van Thyzo. En als 
u zich bedenkt dat onderhoud niet nodig is en u 
gemiddeld 90% op uw handdoekkosten bespaart, is 
uw keuze snel gemaakt. 

EXTREME handdroger rvs art. 7010256 

Netspanning: 230V – 50/60 Hz 

Vermogen: 500-1400W 

Schokbeveiliging: klasse I, met aarde 

Hitte-beveiliging: thermisch, bij oververhitting 

Autostop: direct na gebruik, of na 35 sec. 

Net. luchtopbrengst: max. 27 l/sec. 

Luchtsnelheid: max. 293 km/u. 

Luchttemperatuur: max. 53°C 

Geluidsniveau: max. 79 dBA 

Behuizing: schokbestendig rvs (2,5 mm) 

 vandaalbestendig, met slot 

Kleuren: rvs, wit 

Afmetingen: (hxbxd) 322x298x170 mm 

Gewicht: 7,3 kg 

Garantie: 2 jaar 
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