
Uscător de rufe
inteligent

MORE THAN JUST DRYING
IDM  |  Intelligent Drying Machine



MAI MULT DECÂT UN SIMPLU USCĂTOR



Uscarea hainelor, textilelor, al așternuturilor, al fețelor
de masă, împrospătarea sau dezinfectarea lor?
HIGOLD® IDM le știe de toate.

HIGOLD® IDM introduce o modalitate nouă de uscare.
Combinația tehnologiei deștepte cu durabilitate și
flexibilitate rezultă într-un uscător inteligent cu design
deosebit, care economisește spațiu și energie electrică.

A fost dezvoltat în special pentru companii și instituții
din domeniul hospitalier, wellness, de sănătate,
instituții de învățământ și îngrijire, precum și pentru
folosire în mediul privat.

MOD DE USCARE REVOLUȚIONAR



metrii lungimebare extensibilepuncte de agățare bare de uscare 

Uscare mai rapidă, haine moi și eficiență energetică  - HIGOLD® 
IDM le știe pe toate! O soluție inteligentă și multifuncțională 
pentru haine, pături și lenjerii. Trebuie să admitem cu toții, că 
dorim să avem parte de uscare sustenabilă, ușoară și rapidă.

Descoperiți beneficiile uscătorului de rufe inteligent HIGOLD® IDM
și începeți să folosiți tehnologia “smart” inovatoare.

TEHNOLOGIE INOVATOARE 



Casa de design Pininfarina, bine-cunoscut pentru stilul unic
italian, este unul dintre cei mai renumiți designeri de tehnologie
industrială din lume. Împreună cu Henkel Group au dezvoltat
mai multe produse inteligente high-end, care îmbunătățesc
calitatea stilului de viață.

DESIGN



USCARE RAPIDĂ CU UN CONSUM REDUS

Haine moi, uscare rapidă, eficiență energetică optimă cu un
consum redus - uscătorul de rufe inteligent HIGOLD® IDM este
soluția perfectă pentru haine, pături și lenjerii.

Datorită sistemului de ventilație economic, IDM suflă aer pe
rufe lăsând hainele mai moi. Cu HIGOLD® IDM puteți accelera 
procesul de uscare ca să puteți să vă bucurați de hainele 
favorite în doar 120 de minute!



Protecție UV
împotriva arsurilor

Sterilizare
rapidă

Funcție
antibacteriană

DEZINFECTARE ȘI STERILIZARE 

Dacă doriți ca hainele și așternuturile să fie cât mai 
igienice, folosiți funcția antibacteriană. Hainele vor fi
sterilizate în 30 de minute.



Funcție de dezinfectare și sterilizare antibacterianăPRO HYGIENE   |



Descoperiți lumea magică a culorilor HIGOLD® IDM. Alegeți-vă
o culoare care vi se potrivește din nuanțele speciale, opulente.

CULORI
DINAMICE



Champagne Gold



Silver Grey



Royal Blue



TELECOMANDĂ MULTIFUNCȚIONALĂ



Cu montare pe pereteTELECOMANDĂ   |



Un accesoriu esențial pentru uscătorul de rufe inteligent,
HIGOLD® IDM Multihanger este ușor de atașat și este ideal
pentru uscarea articolelor de dimensiune mică, precum
șosete sau haine pentru bebeluși. Este echipat cu agățătoare
rezistente, 7 bare de uscare și 15 agrafe de haine. 

MULTIHANGER



Un accesoriu esențial pentru uscătorul de rufe inteligent, 
HIGOLD® IDM Multihanger este ușor de atașat și este ideal 
pentru uscarea articolelor de dimensiuni mici, precum șosete 
sau haine de bebeluș. Este echipat cu agățătoare rezistente, 
7 bare de uscare și 15 agrafe de haine. 

IDM MULTIHANGER

HIGOLD®  IDM oferă spațiu pentru uscarea a 35 kg de haine. 
Constă din două bare de uscare, 28 de puncte de agățare și 
o bară extensibilă. Dacă locul nu vă este de ajuns pentru
uscarea lenjeriei, puteți mări suprafața de uscare cu ajutorul 
accesoriului de extensie HIGOLD® IDM Multihanger.

CAPACITATE DE ÎNCĂRCARE

Colapsează uscătorul de rufe sub greutatea hainelor?
Trebuie să mutați tot timpul uscătorul de rufe? Creați mai 
mult spațiu cu sistemul automatizat și lăsați uscătorul de rufe 
inteligent să usuce hainele în aer doar cu o simplă apăsare a 
butonului de pe telecomandă. 

ECONOMISIRE SPAȚIU

Produsul este livrat în stare asamblată care poate fi instalat
în numai 15 minute. Produsul necesită curent electric 220V. 

INSTALARE UȘOARĂ

HIGOLD®  IDM este echipat cu un sistem automat de oprire, 
proiectat cu gândul la siguranța copiilor. 

SISTEM DE SIGURANȚĂ

HIGOLD®  IDM ajută în accelerarea procesului de uscare.
Pe când un uscător de rufe convențional consumă multă
energie, IDM oferă o performanță de uscare mai bună lângă 
un consum energetic redus. Este echipat cu tehnologie de 
lumină LED și cu un sistem de ventilație economic.

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ



Produs certificat CEHIGOLD® IDM DB9 800233   |

1360 mm

1300 mm / 2550 mm

1260 mm / 2240 mm

Înălțime maximă pliată

Dimensiune bare de uscare pentru haine • pliată / extinsă

Dimensiune bare de uscare pentru pături • pliată / extinsă

LED • 12W

50W

1200 mm

35 kg

7W x 2

6W x 2

Iluminare

Putere motor electric (DC)

Înălțime maximă de ridicare

Capacitate maximă de încărcare

Rata de uscare

Rata de sterilizare

80 x 1300 x 300 mm

Oțel inoxidabil (SUS304)

Aliaj de aluminiu

Dimensiuni

Material bare de uscare

Material structură de bază

• Ridicare / coborâre

• Telecomandă

• Iluminare LED

• Uscare rapidă

• Sterilizare cu aer

FUNCȚII



Produs certificat CEHIGOLD® IDM DB9 800233   |
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