
Termékleírás:

Hibrid rolnis kéztörlő-adagoló, mely az energyBOX L használatával érintés nél-
kül is működtethető. A papírtovábbító működtetésével mindig lehetséges a kézi
lapelvétel. Az üres rolniról a teli rolnira történő átállás, integrált 240 mm lapvá-
gás, egylapos kiadás állítható időzítéssel* és a szenzor távolságérzékelésével*.
Töltöttség-jelző analóg, valamint LED* segítségével, zárható. A töltöttséget és
az energyBOX kapacitását LED* állapotjelzés.
*A beállítások a XIBU APP segítségével használhatók, az energyBOX alkalma-
zása esetén.

Csomagolási egység:

1 darab Cikkszám: 4110203967

Alkalmazás | Felhasználási terület:

2 rolni multiROLL kéztörlőpapír számára automatikus átváltással a 2. rolnira -
így az adagoló sohasem üres. Az alsó rolni kerül felhasználásra, a felső pedig
tartalékban marad. Az elektronikus kézfelismeréssel a papírt automatikusan
adagolja, amennyiben az energyBOX üres vagy nincs behelyezve, az adagoló
kézi üzemmódra vált. Ekkor az elülső papír meghúzásával előre vágott lapot ad
ki. Speciálisan nagy frekventáltságú helyekre.

Méret:

M x Sz x M: 42,1 x 33,3 x 22,9 cm

Szerelés:

Az adagoló nem csepeg. Ajánlott szerelési magasság kb. 1300 mm a padlótól
számítva. Ha van a helyiségben tükör, figyeljünk a az adagoló és a tükör illesz-
kedésére!

Újratöltés:

multiROLL kéztörlő papír X Premium Cikkszám: 4110901400
multiROLL kéztörlő papír X2 Cikkszám: 4110900900
multiROLL kéztörlő papír XB2 Cikkszám: 4110901000
multiROLL kéztörlő papír X1 Cikkszám: 4110901100

Terméknév: XIBU TOWEL hybrid [black]
Termék felhasználási területe: vizes helyiség HIGIÉNIA

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

vizes helyiség HIGIÉNIA

XIBU TOWEL hybrid [black]
Kéztörlőpapír adagoló
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Tartozék:

energyBOX L Cikkszám 4111208100

Termékajánlás:

Kiegészítő termék a tökéletes vizes helyiségért: XIBU TISSUEPAPER analog
toalettpapír adagoló, XIBU senseFOAM az érintésmentes habszappanadagoló
és XIBU senseFRESHAIR, az intelligens helyiségillatosító kiegészítője.

EU raklap:

32 darab
Értékesítési egység:

darab

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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