
Popis produktu:

Osviežovač vzduchu s možnosťou individuálneho programovania* podľa rozvr-
hu prevádzkovania. Veko otvárané jednou rukou, uzamykateľné. Puzdro z anti-
statického tvrdeného plastu. Jednoduché a bezpečné doplňovanie dávkovača
náplňou osviežovača od Hagleitner bez hnacieho plynu. Možnosť elektrického
napájania cez elektrickú sieť. energyBOX alebo akumulátor.
* Nastavenia dávkovača je možné vykonať pomocou aplikácie XIBU, pomocou
ktorej je možné vyvolať informácie o stave náplne, stave napájania a požiadav-
kách na obsluhu.

Jednotka na balenie:

1 kus Art.-č. 4110221667

Použitie | Oblasť použitia:

Najinovatívnejší dávkovač osviežovača vzduchu na trhu - pomocou aplikácie XI-
BU je možné individuálne prispôsobiť požadovanú intenzitu vône rozvrhu pre-
vádzkovania a dňom odpočinku. Náplň priestorovej vône umožňuje zabezpečiť
približne 2750 dávok priestorovej vône a funguje bez hnacieho plynu prostred-
níctvom rozprašovača s pumpou. XIBU AIRFRESH hybrid zabezpečuje osvieže-
nie vzduchu v cca. 20 - 100 m³ a vďaka rôznym priestorovým vôniam zaisťuje
príjemnú voňavú atmosféru v priestoroch, ako sú napr. sanitárne priestory,
priestory wellness, foyer, recepcie atď.

Veľkosť:

V x Š x H: 22,6 x 13,2 x 9,7 cm

Montáž:

Odporúčaná výška montáže je ca 200 cm od spodnej hrany dávkovača k podla-
he.

Náplne:

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

Názov produktu: XIBU AIRFRESH hybrid [black]
Oblasť produktov: HYGIENA v oblasti sanity
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airFRESH SPICE, 8 x 290 ml Art.-č. 4110704106
airFRESH greenTEA, 8 x 290 ml Art.-č. 4110708306
airFRESH whiteMUSK, 8 x 290 ml Art.-č. 4110708206
airFRESH zenGARDEN, 8 x 290 ml Art.-č. 4110709806

Dodatki:

energyBOX M Art.-č. 4111208800
rechargePOWER hybrid Art.-č. 4111208700
powerPACK ADAPTER hybrid Art.-č. 4111208300

Odporúčanie produktu:

Dodatočné produkty na perfektne vybavené sanitárne priestory: XIBU FOAM
hybrid - bezdotykový dávkovač mydlovej peny, XIBU DISINFECT hybrid - bez-
dotykový dávkovač dezinfekcie, XIBU TOWEL hybrid - inovatívny dávkovač pa-
pierových utierok na ruky a XIBU TISSUEPAPER hybrid - inteligentný dávkovač
toaletného papiera.

Kartón navyše:

12 kusov
Europaleta:

192 kusov
Predajná jednotka:

kus
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