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Bezdotykowy automatyczny
dozownik mydła w PŁYNIE
1000 ml, uzupełniany z
kanistra, CZARNY
Cena brutto

393,60 zł

Cena netto

320,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

2-4 dni robocze

Numer katalogowy

Merida DEC101

Opis produktu

MERIDA ONE Automatyczny, bezdotykowy, biały
dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS w
kolorze czarnym o pojemności 1000 ml
W ofercie automatyczny, bezdotykowy dozownik do mydła marki MERIDA, który mieści 1000 ml płynu. Najnowsze rozwiązanie,
gdzie mydło dozowane jest w postaci płynu. Uruchamiany automatycznie czujnikiem zbliżeniowym. Zasilany 4 bateriami R4
lub zasilaczem sieciowym z diodowym wskaźnikiem ( zielona dioda - gotowość do pracy, czerwona dioda - wymienić baterie).
Dozownik jest szczelny, przez co mydło jest zabezpieczone przed skażeniem. Wykonany z tworzywa ABS, które jest bardzo
wytrzymałe. Dozownik należy zamontować w odległości 13 cm od powierzchni blatu lub umywalki. Użytkownik ma możliwość
zaprogramowania następujących wielkości dozy ( 0,2 ml, 0,8 ml, lub 1,3 ml ) Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego
ABS.

Właściwości :

wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS
zamykany na kluczyk
pojemność zbiornika 1000 ml
mydło dozowane automatycznie w postaci płynu
zasilany na 4 baterie R4 lub zasilacz sieciowy
uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym
diodowy wskaźnik stanu ( zielony - gotowość do pracy, pomarańczowy - niedomknięta pokrywa, czerwony - wymienić
baterie )
dozownik należy zamontować co najmniej 13 cm od blatu lub umywalki
kolor: czarny
diodowy wskaźnik mydła ( zielona - gotowość do pracy, czerwona - wymienić baterie)
możliwość ustawienia porcji dozowanej pianki ( 0,2 ml, 0,8 ml, 1,3 ml)
uzupełniany z kanistra
łatwy w utrzymaniu w czystości
prosty montaż i obsługa
wymiary: - szerokość 15 cm, -głębokość 9 cm, - wysokość 27,5 cm
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Uwaga: Po zainstalowaniu baterii dozownik jest włączony, a doza ustawiona na najmniejszą wielkość.

Sprawdź pozostałe dozowniki do mydła
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