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cedis e100.DS
Elektrisch drogen.
Opbergen.

cedis hygiëne-  
en verzorgingsproducten  
voor het dagelijks HOREN.
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Design and engineering made in Germany. Met oog voor detail. 

Bij het uitpakken valt meteen al de mooie vormgeving van het 

droogstation op. Het droogstation is niet groter dan een normaal 

etui voor hoorsystemen, maar is voorzien van een aantal slimme 

kenmerken die een nieuwe maatstaf zet ten aanzien van gemak 

en nut voor de gebruiker.

Voeding: Input AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz; Output DC 5 V, 1000 mA
Buitenmaat: B 95 x D 83,5 x H 35 mm
Binnenmaat: B 77 x D 55 x H 19 mm
Gewicht: 120 g
Temperatuurbereik: 40 °C (+ 2 °C / - 5 °C)
LED-weergave: lichtdiode met kleurwisselfunctie

Deksel met magneetsluiting  
en cosmeticaspiegel

• Deksel met praktische  
openingsgroef en handige 
magneetsluiting

• Cosmeticaspiegel als  
hulpmiddel bij het inzetten /
uithalen

Stroomvoorziening

• Netstroom



Tijdinstelling en automatische uitschakeling

• Touch moduskeuze- / aan- / uit-schakelaar

• 1,5-uurs-modus – lampje rood – voor normale vochtigheidsgraad

• Intensieve 3-uurs-modus – lampje blauw – voor hoge  
vochtigheidsgraad

• Perrmanente, meerfasen temperatuurbewaking 

• Veiligheidsuitschakeling in geval van storingen met visuele  
storingsaanduiding (afwisselend rood / blauw)

• Automatische uitschakeling na afloop van de droogtijd

Compact hygiënecompartiment

• Voldoende plaats om te drogen en op te bergen, 
bijvoorbeeld voor hoorsystemen met oorstukjes, 
achter-het-oor-toestellen van cochleaire implantaten, 
in-het-oor-hoortoestellen, enz. 

• Extra afstandhouder op de bodem voor een optimale 
luchtcirculatie rondom de hoortoestellen

• Geïntegreerde houders voor optioneel verkrijgbaar 
RVS mandje. Het RVS mandje kan los, na gebruik, 
intensief gedesinfecteerd of gesteriliseerd worden in 
verband met bijvoorbeeld ooraandoeningen.

Optimale droging door middel van  
elektrische verwarming

• In het ruime hygiënecompartiment wordt de lucht door middel 
van een elektrische verwarmingsregeling en een miniatuur 
ventilator gelijkmatig verwarmd

• Hoorsystemen, In-Ear-Monitoring enz., worden bij een droog- 
temperatuur van 40 °C (+ 2 °C / - 5 °C) behoedzaam en  
betrouwbaar van condenswater en zweet ontdaan

• Levert een effectieve bijdrage aan een optimale werking en 
bescherming van de kwetsbare elektronica en behuizing


