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

Breng handen wassen naar een hoger niveau met de 
NIEUWE Time Timer WASH + Soap Dispenser!

Vul de Dispenser met uw
favoriete zeep en de
handen kunnen worden
gewassen! 

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.

https://mailchi.mp/41f335bdf9ee/new-improved-time-timeroriginals-15024277?e=[UNIQID]
https://timetimer.eu/time-timer-wash-soap-dispenser/
https://timetimer.nl/time-timer-wash-soap-dispenser/


Leuk en eenvoudig! 
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.

Handsfree: Maak uw handen die u schoon probeert te krijgen niet
vuil! Handsfree en automatische zeepdosering door simpelweg uw
hand onder de dispenser te houden. 
Universeel: Zelfs de jongste kinderen die handen wassen, kunnen
deze visuele timer en zeepdispenser begrijpen en leren op jonge
leeftijd belangrijke vaardigheden. Deze timer zorgt niet alleen voor
schone handen, maar kan ook helpen bij het beheersen van OCD,
germafobie en algemene angststoornissen die gepaard gaan met
handen wassen en pandemische angst. 
Goed Zichtbaar: De heldere LCD-schijf begint te verdwijnen terwijl
de 30 seconden wordt afgeteld. Het aftellen stelt gebruikers in staat
om eerst hun handen nat te maken, daarna 20 seconden te wassen
(de door de WHO goedgekeurde 20 seconden) en daarna af te
spoelen. 
Oplaadbaar: USB-oplaadkabel (meegeleverd). Ingebouwde
lithiumbatterij gaat meer dan 4.000 wasbeurten mee in de stille
modus, of 1.600 wasbeurten tijdens het gebruik van de muziek. Dat
is meer dan 3 maanden handen wassen (bij normaal gebruik)! 
Leuk: Alarm en muziek kunnen worden afgespeeld om de

https://vimeo.com/683349193


betrokkenheid te vergroten en het handen wassen leuk te maken.
(Optioneel)

Houd uw huis, school of kantoor veilig

Nu kunt u uw behoeften op het
gebied van handen wassen
aanpassen aan uw klas- of
schoolomgeving. Kies tussen de
Time Timer® WASH + Soap of de
Time Timer® WASH vrijstaande
handenwastimer (inclusief zuignap).
Hoe dan ook, je handen zullen
schoon en bacterievrij zijn!
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