
Descriere produs:

Sensor infraroșu pentru debitare fără atingere, cu volum reglabil, auto stop,
tastă de curățare, nu picură, cu rezervor de până la 30 porții. Nivelul conținutului
și capacitatea bateriei monitorizat electronic, inel de lumină pentru control, se
deschide cu o mână, antifurt, carcasă antistatică ABS, rezistentă.

Unitate de ambalare:

1 bucată Cod art. 4110600250

Folosire | Domenii de utilizare:

Sticla și rezerva vacuumBAG cu înlocuire simplă formează un recipient etanș de
produs, care garantează curățenie și igienă absolute. Acest brevet
HAGLEITNER valabil pe plan mondial face ca pregătirea termică a
dispenserului să fie superfluă și împiedică astfel contaminarea bacteriană în
dispenser.

Mărime:

I x L x A: 27,7 x 13,5 x 10,8 cm

Montaj:

Opțional deasupra sau lângă chiuvetă deoarece dispenserul nu picură.
Înălțimea recomandată de la aprox. 1000 mm cant dispenser până la podea. La
montajul deasupra chiuvetei se lasă cel puțin 150 mm distanță între cant de jos
a dozatorului până la marginea chiuvetei.

Rezerve:

septLIQUID PLUS, 6 x 700 ml Cod art. 4110704603
septLIQUID SENSITIVE, 6 x 700 ml Cod art. 4110705804

Accesorii:

baterii sistem tip C Cod art. 4111201200
powerPACK ex foam Cod art. 4111202500
powerPACK in foam Cod art. 4111203200

Denumire produs: XIBU senseDISINFECT
Domeniu produs: IGIENĂ baie | Dezinfectare

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENĂ baie
Dezinfectare

XIBU senseDISINFECT
Dispenser pentru dezinfectarea mâinilor
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Recomandare produs:

Produse complementare pentru o toaletă dotată perfect: XIBU senseFOAM
dispenser de săpun cu senzor, XIBU senseTOWEL dispenser hârtie prosop de
mâini și XIBU senseFRESHAIR odorizant inteligent.

Europalet:

60 bucăți
Unitate de vânzare:

bucată
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