
Descriere produs:

Sensor capacitiv pentru debitare de hârtie fără atingere. Comutare automată de
pe rola goală pe cea plină, tăiere automată integrată la 240 mm, porționare
coală cu coală, cu temporarizare reglabilă, tastă pentru porționarea manuală,
recunoașterea electronică a nivelului hârtiei și capacitatea bateriei, indicator
luminos la ieșire, se deschide cu o mână, antifurt, disponibil în nouă decoruri.
Carcasă robustă din material plastic ABS, cu proprietăți antistatice și rezistent
șoc.

Unitate de ambalare:

1 bucată Cod art. 4110201150

Folosire | Domenii de utilizare:

Pentru 2 role prosop mâini multiROLL cu comutare automată - de aceea
niciodată gol. Rola de jos este în uz, iar cea de sus se află în poziție de
așteptare. Datorită detectării electronice a mâinii, hârtia este debitată automat.

Mărime:

I x L x A: 43,2 x 33,1 x 22,8 cm

Montaj:

Înălțimea recomandată - ca. 1300 mm cant inferior dispenser până la podea. În
cazul unei oglinzi, atenție la marginea ei.

Rezerve:

prosop mâini multiROLL X Premium, 5
role

Cod art. 4110901400

prosop mâini multiROLL X2, 5 role Cod art. 4110900900
prosop mâini multiROLL XB2, 5 role Cod art. 4110901000
prosop mâini multiROLL X1, 5 role Cod art. 4110901100

Accesorii:

baterii sistem tip D Cod art. 4111201300
powerpackADAPTER towel Cod art. 4111206900
powerPACK ex Cod art. 4111202400
powerPACK in Cod art. 4111203100

Denumire produs: XIBU touchFOAM [white]
Domeniu produs: IGIENĂ baie

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENĂ baie

XIBU touchFOAM [white]
dispenser la prosop de hârtie
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Recomandare produs:

Suplimentele pentru toaleta sunt perfect echipate: XIBU TISSUEPAPER
dispenserul pentru hârtie igienică XIBU senseFOAM dispenserul fără atingere
pentru săpun și XIBU senseFRESHAIR odorizant inteligent.

Europalet:

28 bucăți
Unitate de vânzare:

bucată

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENĂ baie

XIBU touchFOAM [white]
dispenser la prosop de hârtie
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