
Termékleírás:

A WC-ülőkék fertőtlenítésére és habbal történő tisztítására szolgáló érintésmen-
tes habadagoló. Beállítható* adagolási mennyiséggel, automatikus leállítással
és tartalék tartállyal. Két kézzel nyitható fedél, zárható, antisztatikus, ABS ütés-
álló műanyag ház. Az adagoló egyszerű és biztonságos feltöltése az innovatív
vacuumBAG vezetőelemnek köszönhetően. Energiaellátás áramhálózaton,
energyBOX-on vagy akkumulátoron keresztül lehetséges.
A mosdóhelyiségen belüli jobb elhatárolás érdekében a fertőtlenítőszer-adago-
lók fedele teljesen fehér.
*A XIBU alkalmazás segítségével elvégezheti az adagoló beállítását, valamint
információkat hívhat le a töltöttségi szintre, az energiaállapotra és a szerviz-
igényre vonatkozóan.

Csomagolási egység:

1 darab Cikkszám: 4110221350

Felhasználás | Alkalmazási terület:

Tartsa a száraz toalettpapírt az adagoló alá, amely érintésmentesen leadja a
beállított mennyiségű wcDISINFECT habot (alkoholmentes felületfertőtlenítés).
A fertőtlenítő hab egyszerűen és biztonságosan felvihető a WC-ülőkére – tisztí-
tás és fertőtlenítés egy lépésben. Ez lehetővé teszi a legmagasabb szintű higié-
niát, és hozzájárul a mosdóhelyiség értékének megőrzéséhez. Ideális szállodák-
ban, nyilvános létesítményekben, irodaépületekben vagy éttermekben való
használatra.

Méret:

M x Sz x M: 25,3 x 13,1 x 12,6 cm

Szerelés:

Ajánlott elhelyezés: a toalett mögött, az öblítőgomb mellett.

Újratöltés:

wcDISINFECT 6 x 300 ml Cikkszám: 4110707901

Tartozék:

energyBOX M Cikkszám: 4111208800

Terméknév: XIBU SEAT DISINFECT hybrid [white]
Felhasználási területe: vizes helyiség HIGIÉNIA | Fertőtlenítés

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

vizes helyiség HIGIÉNIA
Fertőtlenítés

XIBU SEAT DISINFECT hybrid [white]
Fertőtlenítőszer-adagoló a WC-ülőkékhez
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rechargePOWER hybrid Cikkszám: 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid Cikkszám: 4111208300
XIBU CAP disinfect Cikkszám: 4111210250
CAP LABEL wcDISINFECT Cikkszám: 4111209500

Termékajánlás:

Az adagoló-utántöltés jelzése a XIBU CAP címketartó, valamint a megfelelő, az
adagolón elhelyezett CAP LABEL címke révén lehetséges.
Kiegészítő termék a tökéletes mosdóért: XIBU FOAM hybrid - az érintésmentes
szappanadagoló, XIBU DISINFECT hybrid - az érintésmentes fertőtlenítőszer-
adagoló, XIBU TOWEL hybrid - az érintésmentes kéztörlő-adagoló, XIBU TIS-
SUEPAPER hybrid - az intelligens toalettpapír-adagoló és XIBU AIRFRESH
hybrid - az innovatív illatadagoló.

Karton:

15 darab
EU raklap:

240 darab
Értékesítési egység:

darab
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