
Descriere produs:

Dispenser parfum programabil individual în funcție de orele de funcționare*. 
Deschidere capac cu o singură mână, se închide, protejat antiefracţie. Carcasă 
din material de plastic antistatic, rezistent la impact. Umplere simplă și sigură a 
dispenserului cu rezerve de parfum Hagleitner fără gaz propulsor. Este posibilă 
alimentarea cu energie de la rețeaua de curent electric, energyBOX sau 
acumulator.
*Prin intermediul aplicației XIBU se pot face setările dispenserului și pot fi găsite 
informații privind nivelul de încărcare, starea de alimentare cu energie și 
necesarul de service.

Unitate de ambalare:

1 bucată Cod art. 4110221650

Folosire | Domenii de utilizare:

Cel mai inovator dispenser parfum de pe piață - cu ajutorul aplicației XIBU poate 
fi adaptată individual intensitatea dorită de parfum pentru ore de funcționare 
precum și pentru zile de odihnă. O completare de parfum pentru cameră permite 
cca. 2750 de parfumări ale camerei și funcționează fără gaz propulsor prin 
pulverizator cu pompă. XIBU AIRFRESH hybrid parfumează aproximativ 20 – 
100 m³ și, prin diversitatea de parfumuri de cameră, asigură o atmosferă 
parfumată plăcută în domenii cum ar fi grup sanitar, wellness, hol, recepție etc.

Mărime:

I x L x A: 22,6 x 13,2 x 9,7 cm

Montaj:

Înălțimea recomandată pentru montaj este la cca. 200 cm de la marginea 
inferioară a dispenserului până la pardoseală.

Rezerve:

airFRESH fourSEASONS, 8 x 290 ml Cod art. 4110700706
airFRESH GREEN, 8 x 290 ml Cod art. 4110700306
airFRESH NEW YELLOW, 8 x 290 ml Cod art. 4110710206
airFRESH RED, 8 x 290 ml Cod art. 4110700506
airFRESH BLUE, 8 x 290 ml Cod art. 4110700606
airFRESH WELLNESS, 8 x 290 ml Cod art. 4110709906

Denumire produs: XIBU AIRFRESH hybrid [white]
Domeniu produs: IGIENĂ baie

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENĂ baie

XIBU AIRFRESH hybrid [white]
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airFRESH SPICE, 8 x 290 ml Cod art. 4110704106
airFRESH greenTEA, 8 x 290 ml Cod art. 4110708306
airFRESH whiteMUSK, 8 x 290 ml Cod art. 4110708206
airFRESH zenGARDEN, 8 x 290 ml Cod art. 4110709806

Accesorii:

energyBOX M Cod art. 4111208800
rechargePOWER hybrid Cod art. 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid Cod art. 4111208300

Recomandare produs:

Suplimentele pentru toaleta sunt perfect echipate: XIBU FOAM hybrid -
dispenserul de săpun fără atingere, XIBU DISINFECT hybrid - dispenserul de
dezinfectant fără atingere, XIBU TOWEL hybrid - dispenserul de prosoape mâini
fără atingere și XIBU TISSUEPAPER hybrid - dispenserul inteligent de hârtie
igienică.

Cutie:

12 bucăți
Europalet:

192 bucăți
Unitate de vânzare:

bucată
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