
Termékleírás:
Érintésmentes fertőtlenítőszer-adagoló beállítható* adagolási mennyiséggel, au-
tomatikus leállítással és tartalék tartállyal. Két kézzel nyitható fedél, zárható, an-
tisztatikus, ABS ütésálló műanyag ház. Az adagoló egyszerű és biztonságos fel-
töltése az innovatív vacuumBAG vezetőelemnek köszönhetően. Energiaellátás
áramhálózaton, energyBOX-on vagy akkumulátoron keresztül lehetséges.
*A XIBU alkalmazással elvégezhetők az adagoló beállításai, továbbá lekérdez-
hetők a töltöttségre, az energiaellátás állapotára és a szervizelési igényre vonat-
kozó információk is

Csomagolási egység:
1 darab Cikkszám: 4110602250

Felhasználás | Alkalmazási terület:
Az egyszerűen cserélhető vacuumBAG zsugorflakon és tartalék-tartály légmen-
tesen zárt egységet alkotnak, ami abszolút tisztaságot és higiéniát garantál. Ez
az egész világra levédett Hagleitner szabadalom feleslegessé teszi az adagoló
hőkezelését, és megakadályozza az adagoló csírásodását.

A XIBU TABLE hybrid-del vagy a SET XIBU FLOOR-ral mobilan tudja alkalmaz-
ni.

Méret:
M x Sz x M: 25,3 x 13,1 x 12,6 cm

Szerelés:
A mosdókagyló felett vagy mellett. Ajánlott szerelési magasság a földtől az ada-
goló aljáig kb. 1000 mm. Mosdókagyló fölé történő szerelés esetén a mosdó-
kagyló szélétől az adagoló aljáig 150 mm legyen.

Utántöltés:
septDES GEL, 6 x 700 ml Cikkszám: 4110710804

Tartozék:
energyBOX M Cikkszám: 4111208800
rechargePOWER hybrid Cikkszám: 4111208700

Terméknév: XIBU DISINFECT GEL hybrid [white]
Felhasználási területe: vizes helyiség HIGIÉNIA | Fertőtlenítés

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

vizes helyiség HIGIÉNIA
Fertőtlenítés

XIBU DISINFECT GEL hybrid [white]
Kézfertőtlenítő-adagoló
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powerPACK ADAPTER hybrid Cikkszám: 4111208300

Termékajánlás:
Kiegészítő termékek a tökéletesen felszerelt mosdóhelyiségért: XIBU FOAM
hybrid – az érintésmentes szappanadagoló, XIBU TOWEL hybrid – az érintés-
mentes kéztörlő-adagoló, XIBU TISSUEPAPER hybrid – az intelligens toalettpa-
pír-adagoló és XIBU AIRFRESH hybrid – az innovatív illatadagoló.

Karton:
15 darab

EU raklap:
240 darab

Értékesítési egység:
Darab
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