
39 354 SH1 GROHE SENSIA ARENA BIDÉFUNKCIÓS TELJES WC-RENDSZER FALSÍK 
MÖGÖTTI ÖBLÍTŐTARTÁLYOKHOZ, FALRA FÜGGESZTETT

TERMÉKLEÍRÁS  (1/2)

• GROHE Hygiene Clean: antibakteriális égetéssel HyperClean (a SIAA 

  Kokin japán szabványnak megfelelő) és AquaCeramic tapadásmentes 

  bevonattal

• GROHE power flush: perem nélküli jet mélyöblítéses WC, GROHE Triple 

  Vortex öblítő technológiával

• GROHE Skin Clean:

• 2 külön állítható zuhanyfúvóka-kar (1 bidéfunkcióra, 1 hölgy-mosásra)

• különálló vízút a hölgy intim mosáshoz

• oszcilláló vízsugár (a fúvoka automatikus előre- és hátramenete)

• pulzáló vízsugár a masszázshoz

• állítható zuhanykar intenzitás

• a bidés zuhanyfúvóka automatikus elő- és utólagos öblítése friss vízzel

• a beépített átfolyós rendszerű vízmelegítő korlátlan meleg vizet biztosít

• állítható hőmérséklet

• További funkciók:

• meleg levegő szárító, állítható hőmérséklettel

• szagelszívás szűrővel

• PlasmaCluster funkció - ion technológia

• vízkőtlenítő funkció

• Duroplast WC ülőke és fedél automatikus nyitás / zárás funkcióval

• infravörös felhasználó észlelés

• ülőke kezelőpaneljéről való működtetés

• hálózati kapcsoló

• kerámiabelső éjszakai fény

• rejtett vízellátó és tápegység-csatlakozások

• távirányító

• okostelefon-alkalmazás iOS és Android számára

• tartalmazza:

• zajvédő lap, szerelési alapok és alátétek

• kézi távirányító fali tartóval

• aktív szénszűrő a szagok elszívására

• vízellátó csatlakozókészlet rejtett tartályhoz

• fúvókavédő
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TERMÉKLEÍRÁS  (2/2)

• kábel rendszer csatlakozóval az eszközön

• nyomás 0,05–1 MPa (0,5–10 bar)

• névleges feszültség 220-240 V AC

• fő frekvencia 50-60 Hz

• védelem típusa IPX4

• EN 1717-nek megfelel

• CE-minősítéssel
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ALKATRÉSZEK 

1: WC-kerámia (Cikkszám 14937000)

1.1: Rögzítő hátulsó elem (Cikkszám 14969000)

2: Lopásgátló csavar (Cikkszám 14972000)

3: E-bidé egység (Cikkszám 14976000)

3.1: cover (Cikkszám 14979000)

3.1.1: WC fedél (Cikkszám 14925SH0)

3.1.2: WC-ülőke (Cikkszám 14924SH0)

3.2: Base plate assembly (Cikkszám 14978000)

3.2.1: Zuhanyfej (Cikkszám 14929000)

3.2.2: Zuhanyfej (Cikkszám 14928000)

3.2.3: Szűrő (Cikkszám 14927000)

3.2.4: Légszűrő (Cikkszám 14933000)

3.2.5: Fúvókavédő (Cikkszám 14930000)

4: Csatlakozó tömlő szerelvény (Cikkszám 14974000)

5: Tömlőbilincs (Cikkszám 14971000)

6: Fröccsenés elleni védelem (Cikkszám 14936000)

7: Távírányító (Cikkszám 14926001)

8: Vízkőtlenítő készlet (Cikkszám 46978001)*

9: Vízkőoldó palack (Cikkszám 46979000)*

10: Vízkőoldó (Cikkszám 4697700M)*

* Opcionális kiegészítők
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