
Ciepła i zimna
bieżąca woda
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BS230
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BigSynk 
można

podłączyć do 
dowolnego gniazda 

13 A 

Nadaje się do zastosowań 
gastronomicznych, medycznych 

i ogólnych - może być użyty 
wszędzie, gdzie potrzebny jest 
kompleksowy moduł do mycia

Najbardziej uniwersalny przenośny moduł do mycia firmy TEAL.
Wielozadaniowy kran BigSynk może służyć do mycia dłoni i rąk, 

jedzenia i spłukiwania naczyń, a nawet do zmywania - dzięki  
ciepłej i zimnej wodzie.

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

http://www.mobilneumywalki.pl


Funkcje BigSynk:
• BigSynk zapewnia ciepłą i zimną wodę bez konieczności posiadania 

zewnętrznej instalacji hydraulicznej lub kanalizacji.
• Regulowany kran obrotowy umożliwia skierowanie strumienia wody 

dokładnie tam, gdzie potrzeba.
• BigSynk jest najbardziej wszechstronnym  

modułem do mycia firmy TEAL,  
umożliwiającym efektywne i  
higieniczne mycie dłoni i rąk,  
płukanie żywności i naczyń -  
nawet zmywanie.

• Naciśnięcie czerwonego  
przycisku powoduje  
uruchomienie 10-sekundowego  
mycia ciepłą wodą o optymalnej  
temperaturze 36/40°C.

• Naciśnięcie niebieskiego  
przycisku powoduje włączenie  
zimnej wody, która będzie płynąć z  
kranu do czasu, aż niebieski przycisk  
zostanie ponownie naciśnięty.

• Bardzo mobilny - BigSynk można podłączyć  
do dowolnego znajdującego się w  
dogodnym miejscu gniazda 13 A, dzięki  
czemu może zostać umieszczony dokładnie  
w tym miejscu, w którym jest potrzebny.

• Nic nie trzeba resetować ani regulować.
• BigSynk jest dostarczany z czarnym 20  

litrowym zbiornikiem świeżej wody i  
oddzielnym białym pojemnikiem na zużytą  
wodę.

• Prosta codzienna rutynowa higiena.  

BigSynk jest całkowicie autonomiczny i nie wymaga żadnej  
instalacji wodociągowej ani odprowadzeń kanalizacyjnych.  

Wszechstronne i solidne mycie ciepłą  
i zimną wodą oraz spłukiwanie

  Kliknij tutaj, aby  
  zamówić online -
  lub odwiedź 
 www.mobilneumywalki.pl 
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Specyfikacja
• Wysokość całkowita:  1150 mm 
• Wysokość korpusu:     300 mm (po zdjęciu kranu)
• Szerokość:                    600 mm
• Zasilanie                 230 V sieciowe

Konstrukcja
• Korpus jest w całości wykonany z trwałego polietylenu.
• Umywalka jest z płyty ABS pokrytej srebrnym akrylem
• W komplecie z wtyczką 13 A.

W zestawie z urządzeniem
• Czarny zbiornik 20 l na czystą wodę i oddzielny biały pojemnik 

na odpady.
• Opcjonalne dodatki: Pojemnik i uchwyt na mydło w płynie.
• Uchwyt na ręczniki papierowe wykonany z przezroczystego 

poliwęglanu.
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