
Termékleírás:

Érintésmentes habadagoló toalettpapír benedvesítéséhez. Beállítható* adagolá-
si mennyiséggel, automatikus leállítással és tartalék tartállyal. Két kézzel nyitha-
tó fedél, zárható, antisztatikus, ABS ütésálló műanyag ház. Az adagoló egysze-
rű és biztonságos feltöltése az innovatív vacuumBAG vezetőelemnek köszönhe-
tően. Energiaellátás áramhálózaton, energyBOX-on vagy akkumulátoron ke-
resztül lehetséges.
*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: 4110221550

Felhasználás | Alkalmazási terület:

Tartsa a száraz toalettpapírt az adagoló alá, amely érintésmentesen leadja a az
ápoló hatású, tartósítószermentes habot (careMOUSSE). Nedves toalettpapírt
jelenleg a háztartások 30-50%-ában használnak. A XIBU CARE MOUSSE
hybrid hatékony, ugyanakkor környezetbarát alternatívát kínál a nedves toalett-
papírral szemben. Ideális szállodákban, irodaépületekben, nyilvános létesítmé-
nyekben vagy éttermekben való használatra.

Méret:

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

Szerelés:

Javasoljuk, hogy a XIBU TISSUEPAPER toalettpapír-adagoló mellé szerelje fel
(az adagoló alsó széle és a padló között kb. 80 cm távolság legyen).

Újratöltés:

careMOUSSE 6x300 ml Cikkszám: 4110708501

Tartozék:

energyBOX M Cikkszám: 4111208800
rechargePOWER hybrid Cikkszám: 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid Cikkszám: 4111208300

Terméknév: XIBU CARE MOUSSE hybrid [white]
Felhasználási területe: vizes helyiség HIGIÉNIA

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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XIBU CAP white Cikkszám: 4111210250
CAP LABEL careMOUSSE Cikkszám: 4111209600

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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