IGIENĂ baie
Dezinfectare

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU DISINFECT GEL hybrid [white]
Dispenser pentru dezinfecția mâinilor
Denumire produs: XIBU DISINFECT GEL hybrid [white]
Domeniu produs: IGIENĂ baie | Dezinfectare
Descriere produs:
Dispenser de gel dezinfectant, fără atingere, cu porție reglabilă*, cu oprire
automată și rezervor adițional. Deschiderea capacului este posibilă pe ambele
părți, se închide, protejat antiefracţie, carcasă din plastic antistatic, rezistent la
lovituri. Umplere ușoară și sigură a dispenserului datorită sistemului inovator
vacuumBAG. Este posibilă alimentarea cu energie de la rețeaua de curent
electric, energyBox sau acumulator.
*Cu ajutorul aplicației (App) XIBU se pot efectua setările dispenserului și se
poate avea acces la informații ca nivelul de încărcare, starea de alimentare cu
energie și necesitatea efectuării service-ului.
Unitate de ambalare:
1 bucată

Cod art. 4110602250

Folosire | Domenii de utilizare:
Recipientul contractibil vacuumBAG ușor de înlocuit și recipientul adițional
formează recipient etanș pentru produs, care garantează o curățenie și o igienă
absolută. Acest brevet Hagleitner valabil pe plan mondial face ca pregătirea
termică a dispenserului să fie superfluă și împiedică astfel o contaminare cu
germeni în dispenser.
Pentru utilizare mobilă cu XIBU TABLE hybrid sau combinabil cu SET XIBU
FLOOR.
Mărime:
I x L x A: 25,3 x 13,1 x 12,6 cm
Montaj:
Opțional, deasupra chiuvetei sau lângă chiuvetă. Înâlțimea pentru utilizator
recomandată este de cca. 1000 mm între marginea inferioară a dispenserului și
pardoseală. La montajul deasupra chiuvetei, se lasă cel puțin 150 mm distanță
între marginea de jos a dispenserului și marginea chiuvetei.
Rezerve:
septDES GEL, 6 x 700 ml
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Cod art. 4110710804
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IGIENĂ baie
Dezinfectare

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

XIBU DISINFECT GEL hybrid [white]
Dispenser pentru dezinfecția mâinilor
Accesorii:
energyBOX M
rechargePOWER hybrid
powerPACK ADAPTER hybrid

Cod art. 4111208800
Cod art. 4111208700
Cod art. 4111208300

Recomandare produs:
Produse de completare pentru un grup sanitar dotat perfect: XIBU FOAM hybrid
– dispenserul de săpun fără atingere, XIBU TOWEL hybrid – dispenserul de
prosoape fără atingere, XIBU TISSUEPAPER hybrid – dispenserul inteligent de
hârtie igienică și XIBU AIRFRESH hybrid - dispenserul de parfum inovativ.
Cutie:

Europalet:

Unitate de vânzare:

15 bucăți

240 bucăți

Bucată
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