
Popis produktu:

S infračerveným senzorom na bezdotykové dávkovanie s nastaviteľným množ-
stvom, automatické stopnutie, tlačidlo na stopnutie počas čistenia, s rezervnou
nádržkou až na 30 dávok, nekvapká. Elektronické sledovanie kapacity batérií a
náplne, svetelný krúžok dávkovania na sledovanie stavu, otváranie jednou ru-
kou, uzamykateľný, puzdro z antistatického tvrdeného plastu.

Jednotka na balenie:

1 kus Art.-č. 4110600250

Použitie | Oblasť použitia:

Jednoducho vymeniteľná zmršťovacia vacuumBAG náplň a rezervný tank vytvá-
rajú spolu vzduchotesnú schránku produktu, ktorá garantuje absolútnu čistotu a
hygienu. Tento celosvetový HAGLEITNER patent zabezpečuje termickú úpravu
zmesi v dávkovači a zabraňuje tak jej kontaminácii v dávkovači.

Veľkosť:

V x Š x H: 27,7 x 13,5 x 10,8 cm

Montáž:

Optimálne umiestnenie je nad alebo vedľa umývadla, nakoľko na dávkovači ne-
ostávajú možné stopy po kvapkách. Doporučovaná výška pri montáži pre užíva-
teľov je cca 1000 mm od spodnej hrany dávkovača smerom nadol k podlahe. Pri
montáži nad umývadlom je potrebné dodržať vzdialenosť min. 150 mm od spod-
nej hrany dávkovača k okraju umývadla.

Náplne:

septLIQUID PLUS, 6 x 700 ml Art.-č. 4110704603
septLIQUID SENSITIVE 6 x 700 ml Art.-č. 4110705804

Dodatki:

systémové batérie C-Typ Art.-č. 4111201200
powerPACK ex foam Art.-č. 4111202500
powerPACK in foam Art.-č. 4111203200

Názov produktu: XIBU senseDISINFECT
Oblasť produktov: HYGIENA v oblasti sanity | Dezinfekcia

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

HYGIENA v oblasti sanity
Dezinfekcia

XIBU senseDISINFECT
Dávkovač ručného dezinfekcie
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Odporúčanie produktu:

Doplnkové produkty pre dokonale zariadenú toaletu: XIBU senseFOAM bezdo-
tykový penový dávkovač, XIBU senseTOWEL bezdotykový dávkovač na kotúčo-
vé utierky a XIBU senseFRESHAIR inteligentný osviežovač.

Europaleta:

60 kusov
Predajná jednotka:

kus

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

HYGIENA v oblasti sanity
Dezinfekcia

XIBU senseDISINFECT
Dávkovač ručného dezinfekcie

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.comSeite 2/2


