
Art.-Nr. 4110203967

Produktbeskrivning: 
Hybrid handduksdispenser, som kan drivas beröringsfritt genom att använda 
energyBOX L, batteri eller genom direktanslutning till elnätet. Ett manuellt arkuttag är 
alltid möjligt genom att trycka på tryckstången. Automatisk växling från tom rulle till full 
rulle, integrerad 240 mm arkskärare, enkelarksutgång med justerbar tidsfördröjning och 
sensorområde. Display för fyllningsnivå analog och med LED, låsbar. LED-statusvisning 
av fyllnadsnivå och energyBOX-kapacitet. Inställningar, information om fyllnadsnivå, 
energistatus och servicekrav kan hämtas via XIBU-appen.

Förpackningsenheter:
1 styck

Användningsområde:
För 2 rullar multiROLL handTOUCH med automatisk växling - därför alltid tillgänglig. Den 
nedre rullen är i bruk, den övre rullen är i standby. Papperet matas ut automatiskt med 
elektronisk sensor; om energikällan är tom eller ingen sätts i växlar automaten till 
manuellt läge. Här matas ett förskuret ark ut genom att dra i det utskjutande papperet. 
Särskilt lämplig för högfrekventa områden.

Mått: 
H x B x T: 42,1 x 33,3 x 22,9 cm

Montering:
Rekommenderad användarhöjd är ca 1300 mm från dispenserns underkant till golvet. 
Om tillgängligt, var uppmärksam på inriktning med spegelns nedre kant.

Refill: 

multiROLL handTOWEL X3.2 
multiROLL handTOWEL X2 
multiROLL handTOWEL X2.2 
multiROLL handTOWEL XB2 
multiROLL handTOWEL X1

Art.-Nr. 4110901600 
Art.-Nr. 4110900900 
Art.-Nr. 4110901500 
Art.-Nr. 4110901000 
Art.-Nr. 4110901100

Produktnamn:  
Produktområde:

XIBU TOWEL hybrid [Svart] 
Tvättrumshygien

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

Tvättrumshygien

XIBU TOWEL hybrid [svart] 
Dispenser för handdukspapper
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Art-Nr. 4111208100 
Art-Nr. 4111208700 
Art-Nr. 4111208300 
Art-Nr. 4111202400 
Art-Nr. 4111203100

Tillbehör
energyBOX L 
rechargePOWER hybrid 
powerPACK ADAPTER hybrid 
powerPACK ex 
powerPACK in

Produktrekommendation:
Tilläggsprodukter för det perfekt utrustade badrummet: XIBU SEAT DISINFECT hybrid - 
den beröringsfria dispensern för desinficering och skumrengöring av toalettstolar, XIBU 
CARE MOUSSE hybrid - den beröringsfria dispensern för toalettpappersfuktning, XIBU 
FOAM hybrid - det beröringsfria skummet tvåldispenser, XIBU TISSUEPAPER hybrid - den 
innovativa toalettpappersdispensern , XIBU AIRFRESH hybrid den intelligenta 
rumsdiffusorn, XIBU DISINFECT hybrid - den beröringsfria dispensern för 
desinfektionsmedel och XIBU PAPERBOX vakuumhybrid - den intelligenta 
avfallsbehållaren.

Euro pall:Försäljningsenhet: 
Styck 32 Styck
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