
Descriere produs:

Dispenser cu senzor pentru dezinfecția și curățarea cu spumă a colacelor WC.
Cu reglaj al cantității de dozare, autostop, tastă de curățare, nu picură, cu
recipient de rezervă pentru până la 100 porții. Statusul umplerii și cel al bateriilor
este monitorizat electronic, inel luminat la dispozitivul de ieșire la afișajul
conținutului, deschidere a capacului posibilă cu o mână, se poate bloca,
disponibil în modelele bL și dL. Carcasă rezistentă din material de plastic PE.

Folosire | Domenii de utilizare:

Recipientul vidat, care se poate înlocui foarte simplu și recipientul de rezervă
alcătuiesc recipientul ermetic de săpun. Funcțiunile dispenserului și calitatea
conținutului rămân intacte în cazul în care intră în contact cu apă sau nu se
utilizează timp de o vreme.

Mărime:

I x L x A: 23 x 12,8 x 10,7 cm

Montaj:

Se montează cu ajutorul benzii dublu adezive montate în avans. Se recomandă
plasare în spatele toaletei, lângă rezervorul de apă.

Recomandare produs:

Produse complementare pentru o toaletă dotată perfect: XIBU TISSUEPAPER -
dispenserul de hârtie igienică și XIBU sanitaryBAG - dispenserul pentru
îndepărtarea articolelor de igienă.

Unitate de ambalare:

1 bucată Cod art. 4110101450

Completare:

wcDISINFECT, 6 x 0,3 kg Cod art. 4110707901

Accesorii:

powerPACK ex Cod art. 4111202400
powerPACK in Cod art. 4111203100

Denumire produs: XIBU senseSEATCLEANER [white]
Domeniu produs: IGIENĂ baie | Dezinfectare

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENĂ baie
Dezinfectare
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baterii sistem tip AA Cod art. 4111204300

Cutie:

15 bucăți
Europalet:

60 bucăți
Unitate de vânzare:

bucată
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