
Product description

Innovative Hygiene.

MAGICUSMAGICUS

89 x 27 x 27 cmH x W x D mm

Field of application/use

A special welcome for each guest entering the room. Thus optimally suited

for lobbies and receptions to always keep the first impression in good

memory. The combination of light and scent creates a pleasant feel-good

atmosphere and prolongs the duration of stay. This effect can ideally be

used in stores to convey a cosy atmosphere to entice customers to

purchase.

Приятен аромат и светлина, които пасват на всяко едно помещение.

Светлината създава приятна атмосфера, която може да прелива в

различни цветове или да свети в един цвят. Парфюмът се загрява,

което води до изпаряване и посредством безшумен вентилатор

равномерно се разпръсква из помещението. Мощността при консумация

е 15 W.Вграденият таймер може да се настройва индивидуално, което

го прави много икономичен. Подходящ за помещение с големина от 50-

250 м². Свързва се към ел.мрежа.

Описание на продукта

Един поздрав за добре дошъл към всеки гост, влизащ в помещението.

Поради това е изключително подходящ за входни зони и рецепции, за да

остави първото впечатление един позитивен спомен. Комбинацията от

светлина и аромат създава приятно усещане за добра атмосфера и

удължават приятния престой. Този ефект може да се използва

оптимално в магазини, за да създаде на купувача приятна обстановка,

която да го насърчи да купува.

Приложение/области на приложение

Timelessly beautiful scent and light column which adapts to each

environment. The light creates a pleasant atmosphere and shines either

fluently changing or in single colors. The room perfume is vaporized by

heating and equally distributed in the room by the use of an installed low-

noise fan. The power consumption is at 15 W during operation. Very cost

effective due to the integrated, individually adjustable timer. Optimally

suitable for rooms of an average size of 50-250 square meter. Operated

with a power supply unit.
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The determination of the ideal position and dosage, the installation of the

column and the adjustment of the scent concentration as well as the refill,

cleaning and maintenance is done by Hagleitner employees.

Refills

Outer carton

MAGICUS greenTEA 

MAGICUS whiteMUSK

Art.-No. 4450900300

Art.-No. 4450900200

-

Рамер

Арт. № 4450800100

Съдържание на опаковката

В х Ш х Д mm 89 x 27 x 27 cm

Europallet

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4450800100
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Евро пале

Опаковъчен картон

Пълнител

Определянето на идеалното разположение и дозировка на

концентрацията на парфюм, както на консумативи, почистване и

поддръжка се извършват от служители на Hagleitner.

-

Арт. № 4450900300

Арт. № 4450900200

Референции

Като допълнителен продукт за малки помещения или санитарни

помещения препоръчваме XIBU senseFRESHAIR (Арт. № 4110201350).

As a complementary product for smaller rooms or rest rooms we 

recommend XIBU senseFRESHAIR (Art.-No. 4110201350).

References

Монтаж

1 бр.

MAGICUS greenTEA 

MAGICUS whiteMUSK

1 piece
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