
Elektroniczna deska myjąca bidetowa, model Crystal 290A firmy Major&Maker

Funkcjonalność i zasada działania:
• Wygodne i intuicyjne sterowanie przy użyciu panelu bocznego.
• 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: 1350W,
  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.
• 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).
• 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 zamykać się 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.
• 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 1450W
• Wymiary: 510mm x 460mm x 143mm
• Waga: 5.8kg

Załączone wyposażenie:
• Przewód zasilający 1,5m
• Wąż wodny giętki DM tube DPE04 (średnica 6 mm, długość 75 cm) z systemem montażu na szybkozłącze 
  i zatrzask
• Zawór trójnikowy 1/2" x 1/2" x 1/4" z filtrem, redukcja mosiężna 3/8" x 1/2" lub 1/2" x 3/8"
• Śruby mocujące z gumowymi podkładkami
• Płyta mocująca urządzenie do miski

Dwa sposoby podłączenia urządzenia do źródła dopływu wody:
• 1. Zalecany: Wykorzystanie przyłącza wodnego ze spłuczki (montaż przez dołączony do zestawu zawór
  trójnikowy)
• 2. Opcjonalny: Podłączenie do oddzielnie wyprowadzonego przyłącza wodnego (konieczność zakupu nakrętki
  mosiężnej lub złączki z redukcją 1/2" gwint na 1/4 wąż wodny DM tube DPE04)

Produkt jest kompatybilny ze zdecydowaną większością misek WC dostępnych na rynku:
• Miski o owalnym zakończeniu
• Miski o długości minimum 52cm
• Miski z rozstawem otworów montażowych w zakresie: 12-18cm


