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Një cikël tharje me Jet Towel 
konsumon rreth 15 herë më pak 
energji elektrike krahasuar me 
një tharës tradicional me ajër të 
ngrohtë. Përdorimi i letrave për 
tharjen e duarve ka një kosto 
eku iva lente me 35 cikle të 
kryera nga Jet Towel. Ndezja 
dhe fikja e Jet Towel kryhet nga 
sensorët të ci lët dal lojnë me 

precizion të lartë  futjen apo nxjerrjen e duarve, duke shmangur 
operacionet e zgjatura të panevojshme. Mirëmbajtja e lehtë dhe 
e thjeshtë bën që pajisja të jetë efiçente për më shumë se 3 600 
orë punimi (e barabartë me më shumë se një million cikle tharje). 

Ekonomik gjatë punimit

Jet Towel është tharësi më efiçent i duarve me shpejtësi të lartë 
elektrike. 
I projektuar me një dizenjo elegante, i qetë në punim, miqësor me 
mjedisin dhe ekonomik në përdorim, Jet Towel bën të mundur 
tharjen e përsosur të duarve në vetëm disa sekonda duke 
respektuar mjedisin dhe duke siguruar një higjenë maksimale. 
Tashmë vjen në versionin Slim (Elegant) dhe Smart (i Zgjuar)si dhe 
me opsionin e aktivizimit ose çaktivizimit të ngrohësit. 

Jet Towel, falë shpejtësisë së lartë 
të ajrit garanton tharje të përsosur 
në vetëm 9-13 sekonda. Për 
më tepër, gjatë stinës së dimrit 
ngrohësi siguron rritjen e komfortit 
pasi e ngroh ajrin direkt duke e 
çuar temperaturën e tij deri në 35° 
C. Gjatë stinës së verës ngrohësi 
mund të mbahet i fikur dhe në 
këtë mënyrë kursehet energji. 

Niveli i zhurmës mund të reduktohet shumë thjeshtë, vetëm duke 
ndryshuar shpejtësinë e rrymës së ajrit. Modeli i ri Jet Towel Slim 
është përmirsuar në mënyrë të tillë që të jetë 2dB më i qetë gjatë 
punimit në krahasim me modelin e mëparshëm.

 Dizenjo elegante dhe fuqi e lartë

 Komfort dhe i qetë në punim

Tharja e duarve me Jet Towel 
nuk prodhon asnjë mbetje të 
mëtejshme .  Duke marrë në 
konsideratë një përdorim prej 200 
ciklesh ditore, Jet Towel shmang 
prerjen e rreth 7 pemëve në vit, 
e barabartë kjo me 144 000 
letra tharëse. Në sajë reduktimit 
të kohës së tharjes dhe konsumit 
të ulët të energj isë elektr ike 

(krahasuar me një tharës tradicional duarsh), Jet Towel shmang 
emetimin në atmosferë të 750 kg CO2 në vit.

 Ekologjik

Njës ia  e  c i la  është  e  hapur 
në të dyja anët, i  mundëson 
pë rdo rues i t  t ë  vendosë  t ë 
dy ja  duar t  pa e prekur  fa re 
pajisjen duke siguruar higjenë 
maksimale. Të gj itha pjesët 
në  kon tak t  me u j i n  j anë  të 
përbëra prej materiali kundra 
mikrobeve. 

 Higjenik

THARËSI I DUARVE EKOLOGJIK

Jet Towel
Seria

NSF International, një organizatë e pavarur për sigurinë 
publike, ka çertifikuar Jet Towel si një pajisje në 
përputhje me kërkesat e rrepta të NSF/ANSI169.
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Duart mund të vendosen 
anash falë dizajnit me 
hapje nga të dyja anët. 

Inserire le mani 3 Riportare le mani 
verso di sé, lentamente 4 Estrarre le maniAvvicinare le mani 

alle aperture laterali1 2

I thjeshtë dhe i shpejtë
Jet Towel ka dy hapje të mëdha anësore që thjeshtojnë aksesin nga të dyja anët, pa asnjë rrezik për 
të prekur strukturën. Për të mundësuar një process efikas të tharjeve të duarve, përdoruesi thjesht fut 
duart nga anët, njëlloj sikurse tregohet në figurë.

Të dhëna teknike

Kompaktë, praktik dhe higjienik
Pajisjet Jet Towel Smart kanë dimensione kompakte ( 290 x 250 x 160 ).
Tharja e duarve është më e shpejtë dhe më e rehatshme falë sistemit të veçantë i cili ndizet 
dhe fiket shpejt në mënyrë automatike pa qenë nevoja e shtypjes së ndonjë butoni. Në 
këtë mënyrë, përveçse rritet komforti dhe higjena gjatë përdorimit të njësisë, reduktohet 
koha e opermit, reduktohet konsumi i energjisë dhe për më tepër eleminohen mbetjet.  
Jet Towel Smart është i veshur me material rezistent ndaj goditjeve ndërkohë që paneli 
ballor metalik mund të personalizohet sipas preferencave. 

Të dhëna teknike

 Jet Towel Slim

 Jet Towel Smart

MODELI 

Furnizimi me energji Tensioni/Frek./Faza V/Hz/n°

Koha e tharjes* sec.

E lartë m/s - Km/h

Fuqia thithëse Risc. ON I lartë - I ulët W

Risc. OFF W

Niveli i zhurmës matur në 2m dB(A)

Tipi i motorit

Depozita e tharjes l

Dimensionet LxAxP mm

Pesha Kg

Shpejtësia e rrymës së ajrit

*Sipas metodës së matjes së Mitsubishi Electric
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JT-SB216JSH-W-NE JT-SB216JSH-H-NE

230/50/1 230/50/1

9~11 9~11

106 m/s - 382 Km/h 106 m/s - 382 Km/h

1240-1070 1240-1070

720-550 720-550

61-58 61-58

motore DC senza spazzole motore DC senza spazzole

0.8 0.8

300 x 670 x 219 300 x 670 x 219

11 11
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AFRONI DUART NË HAPJET ANËSORE    VENDOSNI DUART 
ZHVENDOSINI DUART NGADALË 

DREJT VETES 
NXIRRNI DUART 

Shpejtësia e rrymës së ajrit


