WATERGATE INTEGRA Comfort stojící (WG-100CF-SET)

Foto produktu
Krátký popis
Stojící elektronická sprchovací toaleta s keramikou bez
oplachového kruhu. Oblá verze Comfort se základním
dálkovým ovládáním.

Účel použití
• Ke komfortnímu používání WC s integrovaným bidetem
• K ošetřující očistě anální a vaginální oblasti vodou
Funkce
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•
•
•
•
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Zadní mytí
Dámské mytí
Masážní mytí
Pulzní mytí
Oscilační a pulzující tryska
Nastavení teploty vody (5 možností)
Nastavení proudu vody (5 možností)
Nastavitelná poloha trysky (5 možností)
Samočištění trysky
Manuální čištění trysky
Noční světlo
Okolní světlo
Inteligentní úspora energie
Pozvolné zavírání víka a sedátka (Soft close)
Ovládací kolečko
Dálkové ovládání
Bezokrajová toaleta (Rimless)
Rychlé odepnutí sedátka toalety

Technické údaje
Instalace toalety (typ):

Závěsné

Konektor napojení na vodu:

G 3/8

Jmenovité napětí:

AC 220-240 V, 50/60 Hz

Příkon:

950 W

Délka napájecího kabelu:

1,8 m

Vstupní tlak vody:

0.07 ~ 0.75 MPa (0.07 ~ 0.75 Bar)

Vstupní teplota vody:

4 ~ 35°C

Teplota okolí:

4 ~ 40°C

Vodotěsnost:

IPX4

Průtok vody:

350 ~ 650 mL/min

Teplota vody:

31 ~ 39°C

Délka mycího cyklu:

3 min

Režim ohřevu vody:

Interní nádrž

Maximální výkon vytápění:

1260 W

Bezpečnostní zařízení:

tepelné pojistky / senzor hladiny
kapaliny / termostat

Prevence zpětného toku:

Vzduchová kapsa

Frekvenční rozsah:

2460 MHz

Maximální výstupní výkon (RF):

-10 dBm

Typ baterií:

1.5V LR03 AAA (2 ks.)

Jiná bezpečnostní zařízení:

Proudové chrániče

Hrubá váha:

32 kg

Rozměry:

593*370*380 mm

Nosnost toalety:

160 kg

Obsah balení
•
•
•
•

Moderní rimless/rimfree kapotovaná mísa s ovládacím kolečkem
Integrovaný bidet zapuštěný v keramice
Rychlo odnímatelné víko a sedátko s pozvolným zavíráním (softlid)
Dálkové ovládání COMFORT (2 ks baterie 3V CR2032 nejsou součástí balení)

• Vstupní filtr na hmotné nečistoty
• Kompletní připojovací příslušenství - (přívodní hadice,
splachovací a odpadní potrubí, upevňovací příslušenství)
• Podrobný český návod a instalační schéma

Doplňující informace k instalaci

info@watergate.cz

www.watergate.cz

tel.: +420 773 612 659

WATERGATE s.r.o., K Hrnčířům 394, Praha 4

