
Описание на продукта:
Безконтактен дозатор за крем с регулируемо* количество на дозиране,
автоматично спиране и резервен резервоар. Отваряне на капака от
двете страни, заключващ се корпус от стабилна антистатична
пластмаса, устойчива на удар. Лесно и сигурно пълнене на дозатора с
помощта на иновативната система vacuumBAG. Захранване с
електричество е възможно чрез електрическата мрежа, energyBOX или
със зарядно устройство.
*Чрез мобилното приложение XIBU могат да се извършват настройки
на дозатора, както и да се извиква информация за нивото на
консуматива, енергийния статус и необходимостта от сервизно
обслужване.

Опаковъчна единица:
1 брой Арт. № 4110221067

Приложение | области на приложение:
Възможна е универсална употреба. Дозаторът XIBU FLUID hybrid може
да бъде напълнен или с висококачествен крем-сапун creamSOAP
PREMIUM, средството за дълготрайна защита на кожата
handPROTECT PURE, или с подхранващия крем за ръце handCREAM
PURE. Идеален за гастрономи и хотелиери, в промишлеността и
грижите за здравето.

Размер:
В х Ш х Д: 25,3 x 13,1 x 12,6 см

Монтаж:
Опционално над или до мивка. Препоръчителна височина на използване
около 100 см разстояние на долния ръб на дозатора от пода. При
монтаж над мивка разстоянието между долния кант на дозатора и ръба
на умивалника трябва да бъде минимум 15 см.

Консумативи:
creamSOAP PREMIUM 6 x 450 мл Арт. № 4110709701
handPROTECT PURE 6 x 750 мл Арт. № 4110710005
handCREAM PURE 6 x 450 мл Арт. № 4110710101

Име на продукт: XIBU FLUID hybrid [black]
Продуктовата гама: Санитарна ХИГИЕНА
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Аксесоари:
energyBOX M Арт. № 4111208800
rechargePOWER hybrid Арт. № 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid Арт. № 4111208300
XIBU CAP black Арт. № 4111209167
CAP LABEL creamSOAP PREMIUM Арт. № 4111209800
CAP LABEL handPROTECT PURE Арт. № 4111210100
CAP LABEL handCREAM PURE Арт. № 4111209700

Препоръки на продукти:
Възможно е обозначаване на пълненето на дозатора с държач на
етикети XIBU CAP и съответния етикет CAP LABEL на дозатора.
Допълнителни продукти за перфектно оборудвано санитарно
помещение: XIBU FOAM hybrid - безконтактният дозатор за сапун, XIBU
DISINFECT hybrid - безконтактният дозатор на дезинфекциращо
средство, XIBU TOWEL hybrid - безконтактният дозатор за хартиени
кърпи за ръце, XIBU TISSUEPAPER hybrid - интелигентният дозатор на
тоалетна хартия и XIBU AIRFRESH hybrid - иновативният освежител за
въздух.

Опаковъчен картон:
15 Броя

Евро пале:
240 Броя

Продажна единица:
брой
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