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secador 

 que combina o controle de energia e desempenho de secagem. O desempenho de um
secador são o resultado da combinação de diferentes características :. Temperatura (de
energia), o fluxo de ar, velocidade do ar, pressão do ar
Os ECO SECADOR graças à sua tecnologia e seu eco-design, oferece o equilíbrio
perfeito entre as várias características de um fluxo de ar, de modo a aliar o conforto de
utilização, o poder e eficiência energética de secagem.
Um dispositivo que também tem a distinção de operar de forma tão eficaz em 2 modos
diferentes:
• Um modo normal para uma potência de 1800 W ;
• modo ECO para uma potência de 1200 W
O modo ECO tem um poder real de 1200 W e é capaz de produzir uma velocidade de ar
de 100 km / hora. Daí deriva a eficiência de energia, que é o resultado da relação entre a
energia consumida e a energia voltou para uma perda de energia inferior e melhor
desempenho.
O secador ECO é equipado com a última geração do motor de corrente contínua, leve :
apenas cem gramas. O ímã permanente é composta por ligas de materiais de terras
raras. Estes materiais de terras raras possuem uma maior densidade de energia
magnética, produzindo um campo magnético substancialmente maior do que o produzido
pelos magnetos permanentes de compostos de ferrite, que são encontrados nos motores
clássicos DC. Portanto, o torque do motor, isto é, a energia mecânica que leva a rotação
da turbina, é mais poderoso. Resultado:. Velocidade do ar, o volume de ar e pressão de
ar superior, economia de energia
Características:
• Extremamente silencioso e leve (412 g);
• Ergonomia e excelente equilíbrio, a fim de minimizar a tensão muscular. 
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