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Superdry Tri-Blade handdroger ECO 
De snelste handdroger ooit! 

Uw handen drogen binnen 8 seconden met een 
handendroger, zonder een vinger te bewegen? De 
nieuwe Superdry TRI-BLADE handdroger van 
Thyzo brengt een ware revolutie teweeg met een 
compleet andere manier van drogen. Nog nooit was 
handendrogen zó snel en eenvoudig. De nieuwe Tri 
Blade techniek voert de luchtsnelheid op tot 720 km 
per uur met als gevolg de snelste droogtijd ooit 
gemeten: 8 seconden! De werking is even simpel als 
doeltreffend. 
 
Het werkt als volgt: De Superdry handdroger is 
volautomatisch. Niets hoeft aangeraakt te worden. U 
plaatst uw handen in het toestel en 2 superkrachtige 
motoren blazen gelijkmatig aan weerszijden door 2 
driedelige luchtmessen direct het vocht van uw 
handen terwijl u uw handen langzaam naar boven 
beweegt. Uw handen worden op een aangename 
hygiënische wijze gedroogd binnen 8 seconden 
zonder één vinger te bewegen. De Superdry 
handdroger stopt direct zodra de handen uit het 
toestel worden gehaald en werkt alleen zolang dat 
ècht nodig is.  
 
Uiterst efficiënt dus, de Superdry handdroger. En als 
u zich bedenkt dat onderhoud niet nodig is en u 
gemiddeld 90% op uw handdoekkosten bespaart, is 
uw keuze snel gemaakt. De Superdry handdroger 
heeft MICROBAN, een permanente antibacteriële 
coating die infectiemogelijkheid uitbant bij eventuele 
aanraking van het materiaal. Ook is de Superdry 
handdroger uitgerust met een wateropvang-
reservoir -met elektronische detectie- zodat het 
vocht van de handen tijdens het drogen niet de 
ruimte in wordt geslingerd maar hygiënisch in het 
reservoir terechtkomt. Tenslotte is de behuizing van 
de Superdry uitgevoerd in bijzonder slagvast 
polycarbon kunststof. 
 

SUPERDRY TRI-BLADE ECO wit art. 7010278 

  
Netspanning: 230V - 50/60 Hz 

Vermogen: 1760W 

Schokbeveiliging: klasse II, dubbel geïsoleerd 

Autostop: direct na gebruik, of na 35 sec. 

Luchtsnelheid: 2 x 340 km/u. (2 motoren) 

Luchttemperatuur: geen verwarmingselement 

Geluidsniveau: 65 dBA 

Behuizing: polycarbon(!) slagvast kunststof 

Kleuren: wit, alu/rvs-look en mat zwart 

Afmetingen: (hxbxd) 617x300x195 mm 

Gewicht: 9,55 kg 

Veiligheidsklasse: IPX1 

Garantie: 2 jaar 
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