TRIUMPH Cleaning Wipes
TRIUMPH BOARD Cleaning Wipes jsou lehce navlhčené čistící utěrky, napuštěné 72% alkoholem,
což zajišťuje šetrné, efektivní a bezpečné čištění všech typů interaktivních dotykových monitorů,
interaktivních tabulí, monitorů, notebooků, klávesnic, myší a dalších povrchů.
Z technologických důvodů jsou dotykové monitory ovládány především dotykem a s ním zůstávají na
povrchu bakterie, viry a zbytky z kožních částic. Je nezbytné, aby tyto interaktivní dotykové monitory
či interaktivní tabule byly průběžně čištěny. S čištěním se obnovuje jasnost a reprodukce obrazu. Dále
se s čistěním zachovává i technická integrita. Nejdůležitější ale v dnešní době je udržování správné
hygieny na různých površích používaných zařízení.
99,9 % bakterií a virů bude zcela odstraněno a absorbováno do utěrky.
Interaktivní dotykové monitory jsou k dispozici k okamžitému použití po vyčištění a poskytnou
obrazovku bez šmouh. Díky vysoce kvalitnímu antireflexnímu povlaku na displejích je téměř nemožné
je vyčistit tradičními metodami čištění, aniž by nezanechaly šmouhy.

725 Kč
cena je s DPH

Funkce
•
•

72% alkohol
Čištění bez šmouh a zbytků

•
•

Vlhká, silná a odolná utěrka
Univerzální čištění bezpečné pro použití na interaktivních dotykových
monitorech, interaktivní tabulích, monitorech a další površích

Specifikace
EAN:

Model:
Balení:
Rozměry kontejneru:
Váha kontejneru:
Rozměry balení:
Váha balení:
Rozměry palety:
Váha palety:

8592580117381
TRIUMPH Cleaning Wipes (kontejner)
1 jednotka=1 kontejner s 90 utěrkami; 12 jednotek v balení; 20 balení (240 kontejnerů) na paletě
196 x 161 x 178 mm
0,96 kg
600 x 400 x 380 mm
12,7 kg
1200 x 800 x 2000 mm
~ 250 kg

Popis:
Složení:
Váha utěrky:
Tloušťka utěrky:
Počet utěrek:
Šírka role:
Délka role:
Celková délka návinu role:
Skladovatelnost:

Čistící utěrky
Viskóza 50%, Polyester 50%, 72% Etanol
CAS: 64-17-5, ≤ 1.5% Propan-2-ol, CAS: 67-63-0
9g
+/- 0,48 mm
90 ks
125 mm
160 mm
2,4 m
1 rok (pro uzavřený a zapečetěný kontejner v
původním stavu)

TRIUMPH BOARD a.s. si vyhrazuje právo změnit produktové informace bez dřívějšího upozornění.
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