
Elektroniczna deska myjąca bidetowa, model Pearl 107C firmy Major&Maker

Funkcjonalność i zasada działania:
• Wygodne i intuicyjne sterowanie przy użyciu panelu bocznego oraz dźwigni umożliwiającej łatwe przełączanie
  pomiędzy poszczególnymi trybami mycia.
• Wysokiej jakości zakrzywiona dysza myjąca nowej generacji, z dwoma niezależnymi strumieniami wody myjącej,
  wykonana z trwałego tworzywa sztucznego.
• Funkcja samoczyszczenia dyszy myjącej przed i po myciu.
• Funkcja mycia tylnego i przedniego przy użyciu nieograniczonej ilości ciepłej wody (moc grzewcza: 1400W,
  zużycie wody 0.48l/min - 0.56l/min, opcje dostosowania temperatury: pokojowa, 36°C, 37,5°C, 39°C).
• Zaawansowany przepływowy system grzewczy gwarantuje natychmiastowe nagrzewanie oraz stabilną
  temperaturę wody podczas mycia.
• Siatka filtracyjna wbudowana w wężu wodnym.
• Podgrzewane miejsce siedzące (moc grzewcza: 50W, opcje dostosowania temperatury: pokojowa, 36°C,
  37,5°C, 39°C).
• Deska i pokrywa sedesowa posiadają bufor opadania, dzięki czemu mogą zamykać się powoli i cicho.
• Powłoka deski i pokrywy sedesowej jest stworzona z wysokiej jakości materiałów ABS/duroplast odpornych na
  przebarwienia, osadzanie się bakterii, promieniowanie UV oraz ogień.
• W trosce o długą żywotność zastosowano wysokiej klasy podzespoły elektroniczne przygotowane na
  bezawaryjną pracę przez okres od 8 do 15 lat.
• Funkcja podświetlenia wnętrza muszli.
• Atrakcyjny wygląd, jakość użytych materiałów oraz jednolita powłoka, która ułatwia utrzymanie urządzenia 
  w czystości.

Parametry produktu:
• Napięcie: 220V-250V 50Hz-60Hz 900W
• Wymiary: 500mm x 401mm x 98mm 
• Waga: 3.6kg

Załączone wyposażenie:
• Przewód zasilający 1,2m
• Wąż wodny 1/2” (długość 55 cm)
• Zawór kulowy 1/2" x 3/8" z filtrem
• Elementy mocujące (śruby, blaszki i podkładki)
• Płyta mocująca urządzenie do miski

Dwa sposoby podłączenia urządzenia do źródła dopływu wody:
• 1. Zalecany: Podłączenie do oddzielnie przygotowanego przyłącza wodnego 3/8” przy użyciu węża 1/2” oraz
  zaworu 1/2” x 3/8” dołączonego do zestawu
• 2. Opcjonalny: Wykorzystanie przyłącza wodnego ze spłuczki (montaż przy użyciu zaworu trójnikowego, który
  należy zakupić we własnym zakresie)

Produkt jest kompatybilny ze zdecydowaną większością misek WC dostępnych na rynku:
• Miski o owalnym zakończeniu
• Miski o długości minimum 50cm
• Miski z rozstawem otworów montażowych w zakresie: 13,5-16,5cm


