
Описание на продукта:
Индивидуално програмируем според работното време* освежител за
въздух. С отваряне на капака с една ръка, заключващ се. Корпус от
удароустойчива, антистатична пластмаса. Лесно и безопасно пълнене
на дозатора с консумативи за освежители за въздух Hagleitner без
работни газове. 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. № 4110221650

Приложение | области на приложение:
Най-иновативният освежител за въздух на пазара - с помощта на
мобилното приложение XIBU може индивидуално да се настрои
желаната интензивност на аромата според работното време, както и
почивните дни. Един консуматив за ароматизатор за помещения дава
възможност за около 2750 ароматизирания на помещения и действа без
аерозол с пулверизатор. XIBU AIRFRESH hybrid ароматизира около
20-100 m³ и с разнообразието си от ароматизатори за помещения
осигурява приятна ароматна атмосфера в зони като тоалетни, уелнес,
фоайета, рецепция и др.

Размер:
В х Ш х Д: 22,6 x 13,2 x 9,7 см

Монтаж:
Препоръчителната височина за монтаж е около 200 см от долния кант
на дозатора до пода.

Консумативи:
airFRESH fourSEASONS, 8 x 290 ml Арт. № 4110700706
airFRESH GREEN, 8 x 290 ml Арт. № 4110700306
airFRESH NEW YELLOW, 8 x 290 ml Арт. № 4110710206

Име на продукт: XIBU AIRFRESH hybrid [white]
Продуктовата гама: Санитарна ХИГИЕНА
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airFRESH RED, 8 x 290 ml Арт. № 4110700506
airFRESH BLUE, 8 x 290 ml Арт. № 4110700606
airFRESH WELLNESS, 8 x 290 ml Арт. № 4110709906
airFRESH SPICE, 8 x 290 ml Арт. № 4110704106
airFRESH greenTEA, 8 x 290 ml Арт. № 4110708306
airFRESH whiteMUSK, 8 x 290 ml Арт. № 4110708206
airFRESH zenGARDEN, 8 x 290 ml Арт. № 4110709806

Аксесоари:
energyBOX M Арт. № 4111208800
rechargePOWER hybrid Арт. № 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid Арт. № 4111208300

Препоръки на продукти:
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 и XIBU TISSUEPAPER hybrid - интелигентният дозатор на
тоалетна хартия.

Опаковъчен картон:
12 Броя

Евро пале:
192 Броя

Продажна единица:
брой
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