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Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,

Time Timer® WASH + Soap Dispenser
Een 30-seconden Handenwastimer met
automatische, contactloze zeepdispenser

Wast u uw handen lang genoeg? Hoe zit het met uw studenten,
collega's, kinderen? Schoon en gezond blijven was nog nooit zo
belangrijk. De Time Timer® WASH + Soap dispenser is een
handsfree, automatische zeepdispenser met een geïntegreerde
visuele timer die ervoor zorgt dat u uw handen lang genoeg wast, en
daarmee gelijk voldoet aan de richtlijnen van het RIVM. Het extra
visuele aspect dat deze timer biedt, helpt mensen in alle leeftijden en
vaardigheden de duur en het proces van handen wassen te
begrijpen.

De timer kan zonder aanraken worden gestart door simpelweg
uw hand onder de dosering te houden. Zeep (niet inbegrepen) wordt
automatisch afgegeven en de timer begint af te tellen. Naarmate de
schijf verdwijnt, verstrijkt de tijd - wat aanmoedigt om rustig de tijd
te nemen voor het handenwassen. Dankzij de heldere tijdsindeling
van het aftellen kunnen gebruikers eerst hun handen natmaken,
daarna de goedgekeurde 20 seconden wassen en als laatste
afspoelen. Muziek en geluiden kunnen apart worden ingeschakeld om
de tussenstappen aan te markeren, maar het kan natuurlijk ook
zonder geluid worden gebruikt wanneer u in een geluidsgevoelige
omgeving bent. USB-oplaadbaar.

Beschikbaar vanaf mei 2022

Functies:
Handsfree activering.
Goed zichtbare visuele aftelling op het LCD-scherm.
Geluidsopties zijn Stil, Piep of Piep en Muziek samen.
Vloeibare zeep Reservoir heeft een inhoud van 300 ml (niet
inbegrepen).
Doorkijkvenster voor zeepniveau.
Oplaadbare lithiumbatterij - USB-oplaadkabel.

CATALOGUS 2022
Met trots presenteren wij onze
nieuwe catalogus 2022 met veel
nieuwe producten.
Klik op de afbeelding om de
catalogus te openen.

Hieronder vindt u onze nieuwe producten!!
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