
Opis izdelka:

Infrardeč senzor za oddajo mila z nastavljivo količino, samodejno zaustavitvijo,
tipko za čiščenje. Ne kaplja in ima dodatni rezervoar za 100 enot mila. Stanje
polnila in kapaciteta baterije elektronsko nadzorovano, lučka pri oddaji za prikaz
stanja, enoročno odpiranje pokrova, možnost zaklepanja, dobavljivo v devetih
dekoracijah. Ohišje iz antistatične, na udarce odporne ABS umetne mase.

Enota pakiranja:

1 kos Št. art. 4110201050

Uporaba | področja:

Enostavno zamenljiva vacuumBAG plastenka in rezervni tank tvorita zračno
tesno posodo za milo. Za mobilno uporabo dezinfekcije v peni izdelka septDES
FOAM v kombinaciji s XIBU disinfectTABLE in XIBU disinfectFLOOR.

Velikost:

V x Š x G: 27,7 x 13,5 x 10,8 cm

Montaža:

Nad ali poleg umivalnika ker milnik ne kaplja. Priporočena višina za uporabo pri
okoli 1000mm od spodnjega roba podajalnika do tal. Pri namestitvi nad
umivalnik minimalno 150 mm razmika med spodnjim robom podajalnika in
robom umivalnika.

Polnila:

foamSOAP, 6 x 0,6 kg Št. art. 4110701503
foamSOAP PREMIUM, 6 x 0,6 kg Št. art. 4110705403
foamSOAP PURE, 6 x 0,6 kg Št. art. 4110708003
septDES FOAM 6 × 600 ml Št. art. 4110708703

Dodatki:

sistemske baterije C-Tip Št. art. 4111201200
powerpackADAPTER foam Št. art. 4111206800
powerpack ex Št. art. 4111202400
powerpack in Št. art. 4111203100
Pritrdilna sponka Št. art. 4111200800

Naziv izdelka: XIBU senseFOAM [white]
Področje uporabe izdelka: sanitarnaHIGIENA
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Priporočilo:

Dodatni izdelki za perfektno opremljeno umivalnico: XIBU TISSUEPAPER
podajalnik za toaletni papir in XIBU senseTOWEL brezdotični podajalnik brisač
in XIBU senseFRESHAIR inteligenten osvežilec zraka.

Evro paleta:

60 kosov
Prodajna enota:

kos
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