AKCIÓS CSOMAG: ROLNIS PAPÍRADAGOLÓ, AUTOMATA + 2 KARTON ÖKO-CELLULÓZ ROLNIS
PAPÍR
Cikkszám: CHB501/RAE301
LEÍRÁS
- a berendezés mechanizmusa lehetővé teszi a papírlap
hossza és az üzemmód kiválasztását. Az üzemmód SENSOR
vagy AUTOMATA lehet. A „SENSOR” üzemmódban a papírlap
kicsúszik a szenzor kézzel történő aktiválása után , az
„AUTOMATA” üzemmódban a lap leszakítása után a
következő automatikusan kicsúszik (automatikus üzemmód
javasolt a frekventáltabb helyeken Pl.: iskolák, óvodák,
kórházak, idősek otthona)
- problémamentesen vág egy-, kettő- és három rétegű, akár
puha, akár keményebb papírokat is
- működtethető 6db R14 Baby elemről és tápegységről is
(nem tartozék)
- a dobhoz és a hengerhez a hozzáférés egyszerű, ami
megkönnyíti a tisztítást és karbantartást.
- a papírtovábbító henger fémpalásttal van ellátva, mely
megakadályozza a papír elektrosztatikus feltöltődését, így a
lapok nem tapadnak egymáshoz.
- a készüléket akár a sarokba is fel lehet szerelni. Csak a
betöltéshez szükséges helyre van szükség
- a roll tartó tartalmaz egy speciális fékező elemet, mely
meggátolja a papír nagymértékű letekeredést
- rendszerkulccsal nyitható, kiváló minőségű rugalmas
műanyag
- Figyelem! A szállítási és szerelési időre egy narancssárga
színű, vágó szerkezet blokkoló műanyag lapka van a
készülékben. Ezt használat előtt, illetve szerelés után el kell
távolítani!
- A készülék alkalmas okos telefonról vagy tabletről történő
beállításra a HYGIENEKEY applikáció segítségével. A
kommunikáció bluetooth-on keresztül történik.
Hatótávolsága 5-10m. Az alkalmazás letölthető App Store és
Play Áruházból is. Ennek az applikációnak a segítségével
beállíthatók az alábbiak:
- az adagoló nevének megadása, módosítása
- üzemmód váltás (lapkiadás „érintésre”, lapkiadás a papír
letépése után)
- lap hossza (15-60cm)
- az adagoló működési ideje, napjai
- lapkiadás késleltetése
- megadható a roll hossza, ehhez mérten kiszámolja a
lapmennyiséget
- figyelmeztetés alacsony elemtöltöttségre, lapszámra
- homokszínű, 2 rétegű, 100% öko-cell.
- 2x20g/m2, tekercshossz 150m, 20cm hengermagasság.
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fehérített
- minden Öko tanúsítvánnyal rendelkezik (FSC, Ecolabel)
- puha és jó nedvszívó képesség
- öko-cellulózból készült teljes Food Contact engedéllyel
- dermatológiailag tesztelt
TULAJDONSÁGOK
bruttó tömeg (kg):
elem (opció):
magasság (cm):
mélység (cm):
szélesség (cm):
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4.2
6 db Baby elem "C"
38,4
22
34,1
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