
Inteligentna toaleta myjąca, model Honor 1017Q firmy Major&Maker

Funkcjonalność i zasada działania:
• Wygodne i intuicyjne sterowanie przy użyciu pilota. Dostęp do wybranych funkcji na panelu
  przyciskowym z boku. Wbudowany wyświetlacz LED. 
• Wysokiej jakości dysza myjąca z dwoma niezależnymi strumieniami wody myjącej wykonana ze stali
  nierdzewnej, odporna na zabrudzenia i korozję.
• Funkcja samoczyszczenia dyszy myjącej przed i po myciu.
• Funkcja mycia tylnego i przedniego przy użyciu nieograniczonej ilości ciepłej wody (moc grzewcza:
  1300W, zużycie wody 0.5l/min - 0.9l/min, opcje dostosowania temperatury: pokojowa, 30°C, 35°C,
  40°C).
• Wbudowany zbiornik na wodę myjącą o pojemności 0,3l w celu zapewnienia stabilnego ciśnienia
  przepływu wody. Samoczynna wymiana wody na świeżą co 72 godziny.
• Zaawansowany pojemnościowo-przepływowy system grzewczy gwarantuje natychmiastowe
  nagrzewanie oraz stabilną temperaturę wody podczas mycia.
• Dodatkowy zawór ceramiczny, który chroni wnętrze instalacji przed osadzaniem się kamienia.
• Opcja przełączenia trybu pracy dyszy (mycie punktowe, masaż, tryb turbo z intensywną pulsacją wody,
  który wspomaga proces defekacji).
• Możliwość dostosowania poziomu natężenia ciśnienia wody (4 opcje regulacji w zakresie 0.08MPa -
  0.75MPa).
• Możliwość dostosowania pozycji wychylenia dyszy (4 opcje regulacji w zależności od preferencji).
• Wbudowana suszarka ze stali nierdzewnej. Funkcja suszenia (moc grzewcza: 200W, opcje
  dostosowania temperatury: pokojowa, 45°C, 50°C, 55°C).
• Tryb podmywania dziecka (szybkie mycie i suszenie z parametrami pracy odpowiednimi dla dzieci).
• Tryb automatyczny (cały cykl począwszy od mycia do suszenia).
• Podgrzewane miejsce siedzące (moc grzewcza: 50W, opcje dostosowania temperatury: pokojowa,
  30°C, 35°C, 40°C).
• Tryb EKO dla oszczędności energii, w którym deska i woda nie są podgrzewane podczas, gdy czujnik
  nie wykrywa obecności.
• Deska i pokrywa sedesowa posiadają bufor opadania, dzięki czemu mogą się zamykać powoli i cicho.
• Powłoka deski i pokrywy sedesowej jest stworzona z wysokiej jakości materiałów ABS odpornych na
  przebarwienia, osadzanie się bakterii, promieniowanie UV oraz ogień.
• Wbudowany system, który pobiera wodę do spłukiwania bezpośrednio ze źródła, dzięki czemu można
  oszczędzić miejsce w łazience, gdyż nie ma potrzeby zabudowy stelaża ze zbiornikiem. Zużycie wody
  przy spłukiwaniu: 4,5l.
• Funkcja mechanicznego spłukiwania wody w przypadku braku dostępu energii elektrycznej.
• Funkcja automatycznego syfonicznego spłukania wody oraz oczyszczenia wnętrza toalety strumieniem
  spiralnym.
• Wbudowany pochłaniacz nieprzyjemnych zapachów z bambusa węglowego. 
• 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-240V 50Hz-60Hz 1650W
• Wymiary: 685mm x 395mm x 485mm
• Waga: 41,6kg
• Rodzaj podłączenia do kanalizacji: odpływ poziomy


