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assecador 

 que combina el control de l'energia i el rendiment d'assecat. El rendiment d'un assecador
són el resultat de la combinació de característiques diferents :. Temperatura (potència), el
flux d'aire, velocitat de l'aire, pressió de l'aire
L'assecador ECO gràcies a la seva tecnologia i el seu disseny ecològic, ofereix l'equilibri
perfecte entre les diverses característiques d'un flux d'aire, per tal d'aliar-se la comoditat
d'ús, la potència i l'eficiència energètica d'assecat.
Un dispositiu que també té la distinció d'operar amb la major eficàcia en 2 maneres
diferents:
• Una manera NORMAL a una potència de 1800 W ;
• Mode ECO per a una potència de 1200 W
La manera ECO té un poder real de 1.200 W i és capaç de produir una velocitat de l'aire
de 100 km / hora. D'aquí es deriva l'eficiència energètica, que és el resultat de la relació
entre l'energia consumida i l'energia retornada a una pèrdua d'energia més baix i un millor
rendiment.
L'assecador de ECO està equipat amb l'última generació de motor de corrent continu, de
pes lleuger : només cent grams. L'imam permanent està compost per aliatges de
materials terres rares. Aquests materials terres rares posseeixen una major densitat
d'energia magnètica, que produeix un camp magnètic substancialment major que la
produïda pels imants permanents de ferrita de compostos que es troben en els motors
clàssics de DC. Per tant, el parell del motor, és a dir, la potència mecànica que impulsa la
rotació de la turbina, és més potent. Resultat :. Velocitat de l'aire, el volum d'aire i pressió
d'aire més alta, estalvi d'energia
Característiques :
• Extremadament silenciós i lleuger (412 g) ;
• Excel · lent ergonomia i excel · lent equilibri, per tal de minimitzar la tensió muscular. 
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