Transparență
Când pornește o mașină de spălat vase? Când celălaltă?
Aplicația HAGLEITNER compară și creează o prezentare generală.
Astfel cheltuielile pot fi planificate.

integral
4PLUS

Eficiența
Cât de multe vase sunt spălate? Cât de multă chimie se folosește?
Cât de multă apă se folosește ? Cât de multă energie electrică se folosește?
Informații accesibile
Toate informațiile sunt la îndemână pe smartphone.
Raport detaliat
In PDF pe e-mail? Cu valori actuale?
Vedere in ansamblu
Evaluează perioada de timp de la punerea in funcțiune
si contribuie la creșterea eficienței in viitor.

Agent de curățare ultraconcentrat de spălare a veselei si a paharelor.
Agent de limpezire ultraconcentrat cu efect strălucitor.
Pentru sistemul de dozare.
Câtă chimie este necesară pentru a curăța până la 1.500 de coșuri - pline de
veselă , tigăi, tăvi, tacâmuri și pahare ? 4 kg.
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Flexibil
Montaj pe perete sau sub masă.
Simplu
Doar un produs de curățare pentru veselă și pahare.

integral 4PLUS OPERATING REPORT
DISHWASHER: KITCHEN 1
kitchen 1

Proactiv
Aplicația HAGLEITNER oferă siguranță veselei fără griji.

Măsurate corect
Agentul de curățare și apa se completează în mod inovativ unul cu
altul.
Niciodată gol
Un rezervor da autonomie.
Siguranță
integral 4PLUS face imposibilă confuzia produsului - folosind
tehnologia RFID.

100

average washing cycles per day

Eficient
4 kg de curățare oferă până la 1.500 de coșuri curate - datorită
unei formule brevetate.
Foarte concentrat
Mai puțină greutate, mai puțin efort - mai mult spațiu, mai multă
libertate
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washing cycles

3.900

water volume in liter

2.2

cleaner consumption in liter
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integral 4PLUS

Pentru spălări profesionale

Curate, fără griji

Agent de curățare

Aplicația avertizează înainte ca să se întâmple ceva.
Gata pentru utilizare
Există întreținere? Jurnale de aplicații.

ecosol POWER

Art.-Nr. 4220101119

Agent de curățare lichid, ultraconcentrat pentru veselă și pahare. Extrem de
economic. Pentru apă de la 0 la 20 ° dH.
Funcționează puternic și intens, cu rezultate
strălucite.

Control complet
Câte spalări sunt? Cât de multe?
Informat la timp
Curatarea este existenta? Sau desalinizarea?
Întrebări despre spălare?
Aplicatia va oferă informații.
Îndepărtare probleme mici
Nu sunteți mulțumit de rezultat? Aplicația are informația dorita.
Beneficiați de serviciul VIP HAGLEITNER
Ajutorul il primiți între trei-șapte minute.

STIAI
CUM
FUNCTIONEAZA

ecosol POWER ALU

Art.-Nr. 4220101319

Agent de curățare lichid, ultraconcentrat
pentru aluminiu. Deosebit de potrivit pentru
a dizolva murdăria de pe oale, tigăi sau tăvi.
Cu protecție suplimentară pentru aluminiu și metale neferoase.

Art.-Nr. 4220200319

Agent de limpezire cu ph neutru, ultraconcentrat , pentru vase și pahare cu efect
de strălucire, până la o duritate a apei de
15 ° dH.

În loc de text, pictogramele se aprind și va arată.
• Nivelul cartușului multiFILL
• Gata de utilizare
• Bluetooth

Art.-Nr. 4220101219

Agent de curățare lichid,
ultraconcentrat - în special
pentru pahare pentru sistemele cu osmoză. Îndepărtează cu ușurință murdăria și oferă
stralucire.

EU Ecolabel : AT/030/001

Agent de limpezire care ofera strălucire
ecosol BRITE N

Fără bariere lingvistice

ecosol POWER OSMO GL

ecosol BRITE S

Art.-Nr. 4220200419

Agent de limpezire cu ph acid , ultraconcentrat, pentru vase și pahare cu efect de
strălucire, pentru duritatea apei de peste
15 ° dH.

Informații despre comandă
SET integral 4PLUS POWER Art.-Nr. 4220901570

SET integral 4PLUS POWER WALL Art.-Nr. 4220901470

• integral 4PLUS - unitate de dozare complet automată
• integrat FLOWMETER 4PLUS - contor de apă pentru măsurarea
volumului proporțional
• integral 4PLUS powerPACK ex - fișă de alimentare electrică
• integral 4PLUS PUMP POWER - pompă pentru curățător
• integral 4START POWER - Set de instalare pentru agentul de
curățare care constă din furtun, conector, orificiu de intrare a
rezervorului

• integral 4PLUS - unitate de dozare complet automată
• integral 4WALL - accesorii din 3 piese pentru montare pe perete
• integral 4PLUS FLOWMETER - contor de apă pentru măsurarea
volumului proporțional
• integral 4PLUS powerPACK ex - fișă de alimentare electrică
• integral 4PLUS PUMP POWER - pompă pentru curățător
• integral 4START POWER - Set de instalare pentru agentul de
curățare care constă din furtun, conector, orificiu de intrare a
rezervorului

SET integral 4PLUS BRITE Art.-Nr. 4220901770
• integral 4PLUS - unitate de dozare complet automată
• integrat 4PLUS PUMP BRITE - Pompă pentru uscător de
stralucire
• integral 4START BRITE - Set de instalare pentru uscător lucios
constând din furtun, conector, supapă de reținere

integral 4PLUS Ecran
Fii atent la distanța dintre sistem si locul de amplasare a
display-ului, chiar și atunci când sistemul Integral 4PLUS este
instalat sub masă.
Transmisie de date fără fir
Display-ul poate fi instalat oriunde este loc pentru el,
ținând cont de o distanță adecvată.

nachhaltig vorausdenken

Cu conceptul de eficiență ecologică, HAGLEITNER a asigurat
că toate produsele de dozare chimică din bucătărie și spălătorie HYGIENE sunt produse fără NTA, EDTA și fosfați. În locul

SET integral 4PLUS BRITE WALL Art.-Nr. 4220901670
• integral 4PLUS - unitate de dozare complet automată
• integral 4WALL - accesorii din 3 piese pentru montare pe perete
• integral 4PLUS PUMP BRITE - Pompă pentru uscător de
stralucire
• integral 4START BRITE - Set de instalare pentru uscător lucios
constând din furtun, conector, supapă de reținere

lor au venit alternative inofensive: o pretenție care stabilește
tendințele - pentru întreaga industrie.

