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Link do produktu: https://myjki-ultradzwieki.pl/myjka-ultradzwiekowa-emmi-4-d-p-9.html

Myjka ultradźwiękowa Emmi 4 D
Cena brutto

459,00 zł

Cena netto

373,17 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

4 dni

Numer katalogowy

10019

Opis produktu
Jeżeli potrzebujesz niewielkiej, ale niezawodnej myjki do domowych zastosowań, takich jak czyszczenie
biżuterii, okularów, szkieł kontaktowych, aparatów słuchowych czy protez, Emmi 4 D to doskonały wybór.
Jest to niewielka myjka o owalnym zbiorniku i przyjemnym dla oka kształcie. Nie zajmując wiele miejsca, będzie jednak bardzo
przydatna - dzięki niej wszystkie drobne przedmioty w Twoim domu będą lśnić jak nowe bez konieczności długotrwałego
ręcznego czyszczenia.
Emmi 4 D sprawdzi się również świetnie w salonie kosmetycznym lub pracowni jubilerskiej czy zegarmistrzowskiej.
Myjka posiada czasomierz cyfrowy z wyświetlaczem, pozwalający na ustawienie czasu czyszczenia od 1 do 7 minut.

ZASADA DZIAŁANIA:
Działanie myjki ultradźwiękowej opiera się na zjawisku kawitacji. Fale ultradźwiękowe wytworzone przez myjkę w
wypełniającym ją płynie, powodują "rozrywanie" płynu i błyskawiczne wytworzenie milionów mikropęcherzyków powietrza,
które następnie ulegają implozji (zapadnięciu się w siebie). W wyniku tego efektu następują drobne, ale bardzo szybkie
zmiany ciśnienia w płynie, powodujące obluzowanie cząsteczek brudu, tłuszczu, zanieczyszczeń z powierzchni zanurzonych
przedmiotów. Skutki są widoczne już w pierwszych sekundach po uruchomieniu ultradźwięków - widać jak brud pokrywający
powierzchnię przedmiotu rozpływa się na boki. Po kilku - kilkunastu minutach wyciągamy z myjki przedmiot czysty jak prosto
ze sklepu!
JAK UŻYWAĆ:
Użycie myjki Emmi 4 D jest bardzo proste - należy napełnić zbiornik wodą do oznaczonego poziomu, następnie dolać płynu
czyszczącego (do zastosowań domowych polecamy koncentrat EM 80 - jedną butelkę koncentratu otrzymasz gratis z myjką),
włożyć koszyk z brudnymi przedmiotami i uruchomić myjkę, a potem ustawić przyciskiem po prawej stronie czas czyszczenia.
Po zakończeniu czyszczenia myjka automatycznie wyłączy się, jak też poinformuje sygnałem dźwiękowym że można już wyjąć
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przedmioty.

W ZESTAWIE WRAZ Z MYJKĄ OTRZYMASZ:

KOSZ PLASTIKOWY
PŁYN EM-080 (100 ml.)
POKRYWĘ PLASTIKOWĄ
DANE TECHNICZNE - EMMI 4 D:
Pojemność:0,6 l
Wymiary zbiornika (dł x szer x gł):165 x 90 x 50 mm
Gabaryty zewnętrzne (dł x szer x wys):193 x 120 x 123 mm
Wymiary kosza (dł x szer x gł):140 x 70 x 40 mm
Moc ultradźwięków:50 W
Częstotliwość:45 kHz
Ilość przetworników:1
Regulacja mocy:Nie
Czasomierz:Tak
Zakres regulacji czasu:1-9 minut
Podgrzewanie:Nie
Materiał zbiornika:Stal nierdzewna 1.4301
Materiał obudowy:Tworzywo sztuczne - ABS
Materiał kosza:Tworzywo sztuczne - ABS
Akcesoria w komplecie:Kosz, Pokrywa, 100 ml. koncentratu czyszczącego EM-80
Zawór odpływowy:Brak
Zasilanie:220 - 240 V
Ciężar całkowity:1,4 kg
Sterowanie:Cyfrowe
Funkcja odgazowania (Degass):Nie
Funkcja homogenizacji (Sweep):Nie
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