Санитарна ХИГИЕНА
Дезинфекция

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU DISINFECT hybrid [black]
Дозатор за дезинфектант за ръце
име на продукт:
XIBU DISINFECT hybrid [black]
Продуктовата гама: Санитарна ХИГИЕНА | Дезинфекция
Описание на продукта:
Дозатор за дезинфектант за ръце без да е необходимо докосване с
възможност за настройване* на количеството на дозиране, на
автоматичния стоп и на резервния резервоар. Отваряне на капака от
двете страни, заключващ се корпус от стабилна антистатична
пластмаса, устойчива на удар. Лесно и сигурно пълнене на дозатора с
помощта на иновативната система vacuumBAG. Захранване с
електричество е възможно чрез електрическата мрежа, energyBOX или
със зарядно устройство.
*Настройките, информация за ниво на консуматива и енергийния
статус могат да бъдат извикани през приложението XIBU.
Опаковъчна единица:
1 брой

Арт. № 4110601767

Приложение | области на приложение:
Със заменяемите vacuumBAG торбички и резервоар за резервно
количество се образува херметично затворена система, която
гарантира абсолютна чистота и хигиена. Този световен патент на
Хаглайтнер прави термичната обработка на дозатора излишна, като
по този начин предотвратява замърсяването с бактерии.
размер:
В х Ш х Д: 25,3 x 13,1 x 12,6 cm
Монтаж:
Опционално над или до мивка. Препоръчителна височина на използване
около 1000 мм разстояние на долния ръб на дозатора от пода. При
монтаж над мивка разстоянието между долния кант на дозатора и ръба
на умивалника трябва да бъде минимум 150 мм.
Консумативи:
septLIQUID PLUS, 6 x 700 мл
septLIQUID SENSITIVE, 6 x 700 мл

Арт. № 4110704603
Арт. № 4110705804

Аксесоари:
energyBOX M
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Санитарна ХИГИЕНА
Дезинфекция

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU DISINFECT hybrid [black]
Дозатор за дезинфектант за ръце
rechargePOWER hybrid
powerPACK ADAPTER hybrid

Арт. № 4111208700
Арт. № 4111208300

препоръки на продукти:
Допълнителни продукти за перфектно оборудвано санитарно
помещение: XIBU FOAM hybrid - безконтактния дозатор за сапун, XIBU
TOWEL hybrid дозаторът за хартиени кърпи без необходимост от
докосване и XIBU senseFRESHAIR интелигентния ароматизатор за
стая.
Опаковъчен картон:

Евро пале:

продажна единица:

15 Броя

240 Броя

брой
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