Mosdóhigiénia

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU XL FLUID hybrid [white]
Adagoló bőrvédelemhez és kézhigiéniához
Terméknév:
Felhasználási területe:

XIBU XL FLUID hybrid [white]
Mosdóhigiénia

Termékleírás:
Érintésmentes, fröccsenő víz ellen védett (IP54*) adagoló XIBU designban
bőrvédő, bőrtisztító, bőrápoló vagy fertőtlenítő termékek adagolásához személyes
védőfelszerelés keretében. Adatokat szolgáltat a mosdóhelyiségek digitális
kezeléséhez és PSA megfelelőség. Automatikus leállítás és tartalék tartály. A tartály
és az utántöltő légmentes egységet alkot. Az adagoló egyszerű és biztonságos
feltöltése az innovatív vacuumBAG vezetőelemnek köszönhetően. Beállítható
adagolási mennyiség a XIBU alkalmazáson keresztül. Energiaellátás választhatóan
az energyBOX M-en, a feltölthető akkumulátoron vagy a hálózati adapteren
keresztül. Elektronikus töltöttségjelző – LED villogó fény. Digitális töltöttségjelző a
XIBU alkalmazásban és higiéniai portálban. Utántöltőtől függően megfelelő címke
áll rendelkezésre a szállítási terjedelemben, amelyet jól olvashatóan fel lehet
helyezni az adagolóra. A címke színe a termék nevével alkotja a színkód-rendszert
az adagoló feltöltésénél, valamint kezelésénél a tiszta és egyszerű
megkülönböztetés érdekében. Több adagoló soros szerelése lehetséges bőrvédő,
tisztító, fertőtlenítő és ápoló használata esetén.
*rechargePOWER hybrid-del kombinálva
Csomagolási egység:
1 darab

Cikkszám: 4110302350

Felhasználás | Alkalmazási terület:
Különösen alkalmas minden olyan területen, ahol a bőr, ill. a kéz nagyobb
igénybevételnek van kitéve, például üzemekben, nyilvános helyeken, az
egészségügyben és az egészségügyi szolgáltatások területén, az iparban, a
gasztronómiában és a szállodaiparban stb.
Méret:
M x Sz x M: 29,2 x 15,4 x 12,9 cm
Szerelés:
A mosdókagyló felett vagy mellett. Ajánlott szerelési magasság a földtől az adagoló
aljáig kb. 1000 mm. Mosdókagyló fölé történő szerelés esetén a mosdókagyló
szélétől az adagoló aljáig 150 mm legyen.
Utántöltés:
handPROTECT PURE, 6 x 750 ml
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Cikkszám: 4110710005
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Mosdóhigiénia

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU XL FLUID hybrid [white]
Adagoló bőrvédelemhez és kézhigiéniához
abrasivUNIVERSAL, 5 x 1050 g
abrasivCOLOR, 5 x 1050 g
abrasivPOWER, 5 x 1050 g
creamSOAP PURE, 5 x 1050 ml
creamSOAP PREMIUM, 6 x 450 ml
handCREAM PURE, 6 x 450 ml
septDES GEL, 5 x 1000 ml

Cikkszám: 4110708939
Cikkszám: 4110703239
Cikkszám: 4110703439
Cikkszám: 4110701339
Cikkszám: 4110709701
Cikkszám: 4110710101
Cikkszám: 4110708639

Tartozék:
energyBOX M
rechargePOWER hybrid
powerPACK ADAPTER hybrid
powerPACK ex
powerPACK in
Y combiCABLE
XL SPACER KIT
powerPACK BOX
HsM gatewayLAN
HsM gatewaySIM

Cikkszám: 4111208800
Cikkszám: 4111208700
Cikkszám: 4111208300
Cikkszám: 4111202400
Cikkszám: 4111203100
Cikkszám: 4111204600
Cikkszám: 4111222100
Cikkszám: 4111204700
Cikkszám: 4131400400
Cikkszám: 4131400500

Termékajánlás:
A XL SPACER KIT távtartóival legfeljebb öt adagoló soros szerelése lehetséges.
Kiegészítő termék a személyes védőfelszereléssel tökéletesen felszerelt
munkahelyhez: XIBU TOWEL hybrid – az érintésmentes kéztörlő-adagoló.
Személyes védőfelszerelés megfelelőség biztosítása a valós idejű adatok
segítségével a HsM Gateway-en keresztül.
EU raklap:
238 darab
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