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Батерия тип AA

XIBU senseSEATCLEANER white

XIBU senseSEATCLEANER black
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Евро пале

Опаковъчен картон

Пълнител

Монтажът с двойно лепяща лента е вече възможен. Препоръчва се

поставяне на този дозатор да бъде зад тоалетната точно до бутона

за изплакване.
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Арт. № 4110707901

Арт. № 4111204300

Референции

Допълнителни аксесори за перфектно оборудвана тоалетна: XIBU

TISSUEPAPER - дозатор за тоалетна хартия и XIBU sanitaryBAG -

дозатор за дамски санитарни продукти.

Рамер

Арт. № 4110101450

Арт. № 4110101467

Съдържание на опаковката

В х Ш х Д mm 250 x 128 x 107 мм

Монтаж

XIBU senseSEATCLEANER white

XIBU senseSEATCLEANER black

Europallet

Dimensions

Packaging units

Installation

Art.-No. 4110101450

Art.-No. 4110101467
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Mounting with double-sided tape already attached. Recommended

placement behind the toilet, next to the rinse button.

Refills

Outer carton
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systemBATTERIES AA-type

Art.-No. 4110707901

Art.-No. 4111204300
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Supplements for the perfectly equipped toilet: XIBU TISSUEPAPER - the 

toilet paper dispenser and XIBU sanitaryBAG - the dispenser for disposal of 

sanitary protection of women.

References

230 x 128 x 107 mmH x W x D mm

Field of application/use

The simple removable shrinkable vacummBAG and the reserve tank form

the air - tight soap container. The performance of the dispenser and the

quality of it's contents remain unaffected by water splashes or not operated

for a longer time.

Сензорен дозатор за дезинфектант на пяна за почистване на тоалетни

чинии. С регулируемо количество на консуматива, авто-стоп функция,

бутон за почистване, без прокапване с резервен резервоар за 100 дози.

Електронно контролиране нивото на консуматива и статуса на

батериите, индикатор за работния статус, лесно отваряне на капака с

една ръка, с възможност за заключване, наличен в декорите white и

black. Корпус устойчива PE пластмаса.

Описание на продукта

Лесно сменящата се вакуумна торбичка и ваничката за резервен

консуматив се свиват и по този начин се херметизират. Функцията на

дозатора и качеството на съдържанието са запазени в случай на

случайно напръскване с вода или при продължителна липса на употреба.

Приложение/области на приложение

Contactless dispenser for disinfecting and foam cleaning of toilet seat. With

adjustable dispensing amount, auto-stop, cleaning button, dip-free with

reserve tank for up to 100 portions. Electronically controlled filling level and

battery status, illuminating ring to display operational status, single-handed

cover opening, lockable, available in decor white and black. Housing made

of material resistent PE plastic.

Product description

Innovative Hygiene.
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