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Umyj ręce gdziekolwiek jesteś!

Handeman Xtra Portable
Teal HMXP

Nasz moduł do mycia rąk najbardziej przenośny ze wszystkich!
Wszędzie tam, gdzie jest to
wymagane, można zapewnić
możliwość umycia rąk.
Nadaje się do użytku w
budynkach oraz na zewnątrz
(w plenerze).
Do
wyboru wersja
izolowana termicznie
lub elektryczna. Napełnij
wodą i postaw tam,
gdzie potrzeba.

Dostępne są dwie
wersje.
HMXP: tylko wersja
izolowana termicznie.
Wystarczy dodać gorącą wodę.
HMX230V: wbudowany
podgrzewacz
elektryczny.

		
Kliknij tutaj, aby
		
zamówić online 		
lub odwiedź
www.mobilneumywalki.pl

Najbardziej przenośny moduł do mycia rąk ciepłą wodą dzięki niemu możesz myć ręce gdziekolwiek jesteś!

Lekki, można go
łatwo przenosić,
czyścić i użytkować!
Handeman Xtra sprawdza się idealnie we wszystkich
sytuacjach, w których konieczne jest umycie rąk ciepłą
wodą.
Wytwarza unikalny aerozol, który dociera do wszystkich
części dłoni, dzięki czemu myjąc ręce w bieżącej wodzie,
nie trzeba trzeba zanurzać rąk
w brudnych mydlinach.
Handeman Xtra może
zostać ustawiony na
dowolnej wygodnej
płaskiej powierzchni.
Jego wyjątkowa umywalka
zatrzymuje całą brudną wodę i
można ją opróżnić, gdy woda zostanie
uzupełniona.

HMXP jest przeznaczony do stosowania z podgrzaną
wodą i pozwala na co najmniej piętnaście myć przez
12s na jedno napełnienie i utrzymuje ciepłą wodę przez
maksymalnie 5 godzin w zależności od temperatury
podgrzanej wody.
HMX230V posiada wszystkie funkcje HMXP, a
odatkowo wbudowany elektryczny
podgrzewacz wody.
Specyfikacja (HMXP i HMX230V)
• Waga
3 kg (pusty), 6,3 kg (pełny)
• Wysokość: 370 mm
• Szerokość: 310 mm
• Głębokość: 220 mm (zamknięty),
370 mm (otwarty)
• Pojemność: 3,3 l (3 l pojemność użytkowa)
• Bezpieczna pojemność na zużyta wodę 3 l.
HMX230V only
• 230 V, 425 W, 2 A.
• Pasuje do wszystkich generatorów.
Construction
• Korpus jest w całości wykonany z trwałego
polietylenu.
Optional Extras
• Uchwyt na ręczniki papierowe (SSTH).
• Dozownik i wspornik na mydło (SSSD).
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