
Popis výrobku:

Individuálně programovatelný* dávkovač vůně podle provozní doby. Otevírání 
víka pomocí jedné ruky, uzamykatelný. Kryt je z antistatické umělé hmoty 
odolné proti nárazu. Snadné a bezpečné plnění dávkovače náplněmi s vůní 
Hagleitner bez hnacích plynů. Napájení je možné ze sítě, prostřednictvím 
energyBOX nebo baterie.
*Pomocí aplikace XIBU můžete měnit nastavení dávkovače a získávat 
informace o množství náplně, stavu energie a požadavcích na servis.

Jednotka balení:

1 kus č. výr. 4110221650

Použití | Oblast použití:

Nejinovativnější dávkovač vůně na trhu – pomocí aplikace XIBU lze
požadovanou intenzitu vůně individuálně přizpůsobit provozní době a volným
dnům. Náplň s parfémem do prostoru umožňuje přibližně 2750 cyklů provonění
a funguje bez hnacího plynu díky pumpičkovým rozprašovačům. XIBU
AIFRESH hybrid provoní přibližně 20-100 m³ a díky své široké škále parfémů do
prostoru je zárukou příjemně provoněné atmosféru v oblastech, jako jsou
umývárny, wellness, foyer, recepce atd.

Velikost:

V x Š x H: 22,6 x 13,2 x 9,7 cm

Montáž:

Doporučená výška montáže je asi 200 cm od spodní hrany dávkovače k
podlaze.

Náplně:

airFRESH fourSEASONS, 8 x 290 ml č. výr. 4110700706
airFRESH GREEN, 8 x 290 ml č. výr. 4110700306
airFRESH NEW YELLOW, 8 x 290 ml č. výr. 4110710206
airFRESH RED, 8 x 290 ml č. výr. 4110700506
airFRESH BLUE, 8 x 290 ml č. výr. 4110700606
airFRESH WELLNESS, 8 x 290 ml č. výr. 4110709906
airFRESH SPICE, 8 x 290 ml č. výr. 4110704106
airFRESH greenTEA, 8 x 290 ml č. výr. 4110708306

Název výrobku: XIBU AIRFRESH hybrid [white]
Výrobková řada: HYGIENA koupelny
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airFRESH whiteMUSK, 8 x 290 ml č. výr. 4110708206
airFRESH zenGARDEN, 8 x 290 ml č. výr. 4110709806

Příslušenství:

energyBOX M č. výr. 4111208800
rechargePOWER hybrid č. výr. 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid č. výr. 4111208300

Doporučení výrobku:

Doplňující výrobky pro perfektně vybavenou umývárnu: XIBU FOAM hybrid –
bezdotykový dávkovač mýdla, XIBU DISINFECT hybrid – bezdotykový
dávkovač dezinfekce, XIBU TOWEL hybrid – bezdotykový dávkovač papírových
ručníků a XIBU TISSUEPAPER hybrid – inteligentní dávkovač toaletního papíru.

Kartonáž:

12 kusů
Europaleta:

192 kusů
Prodejní jednotka:

kus
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