


Take Comfort. Take Control.

Kohler’s most advanced toilet.

หรูหราสงางามทั้งภายในและภายนอก

สุขภัณฑ numi+ ดีไซนแบบมินิมอลลิส รูปลักษณเพรียว 

สวยทันสมัย ผสมผสานการออกแบบกับเทคโนโลยีล้ำสมัย

และวิศวกรรมช้ันเลิศ เพ�อใหคุณไดในส่ิงท่ีดีท่ีสุด ท้ังความ

สะดวกสบายและงายตอการดูแลทำความสะอาด จากดีไซน

ที่โดดเดนและลักษณะการใชงาน รวมถึงระบบการชำระที่ ใช

น้ำนอยแตมีประสิทธิภาพสูง

numi+ มาตรฐานใหมระดับสูงแหงความเปนเลิศของ

สุขภัณฑหองน้ำ



Take Comfort. Take Control.
Kohler’s most advanced toilet.

สุขภัณฑแบบชิ้นเดียว พรอมระบบชำระลางอัตโนมัติ 

รุน นูมิ พลัส
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ดีไซนแบบซอนถังพักน้ำ เรียบหรู มีระดับ

ระบบชำระลางแบบสมารท ดูอัลฟลัช ที่สามารถชำระลางไดอยางหมดจด

โดยใชน้ำเพียง 2.3/4.8 ลิตร

ฝารองน่ังมีระบบเปด-ปดอัตโนมัติ สามารถต้ังอุณหภูมิได พรอมเทคโนโลยี

พิเศษปองกันการเกิดของแบคทีเรีย

ระบบฉีดชำระในตัว ดวยกานฉีดสแตนเลสที่รวมทุกฟงกชั่นในหนึ่งเดียว 

(ฉีดชำระดานหนา / ฉีดชำระดานหลัง / ระบบเปาแหง)

ระบบฆาเช้ือดวยแสง UV เพ่ิมความม่ันใจในเร�องสุขอนามัยและความสะอาด

ระบบดับกล่ินอัตโนมัติ ท่ีทำงานทันทีเม�อมีคนน่ังบนฝารองน่ัง ชวยลดกล่ิน

ไมพึงประสงค

ระบบเปาลมอุนที่เทา

ไฟกลางคืน สามารถเลือกและเปลี่ยนสีได 8 สี

รีโมทคอนโทรลไรสาย หนาจอสี ระบบสัมผัส

ระบบสั่งงานดวยโทรศัพทมือถือ (เฉพาะ Android)

ฟงกชั่นวิทยุ / MP3 / Bluetooth / SD Card / WMA

สามารถกดชำระไดมากกวา 100 ครั้ง ในกรณีไฟดับ

Lighting
ไฟกลางคืน สามารถเลือกและเปลี่ยนสีได 8 สี

Battery
สามารถกดชำระไดมากกวา 100 ครั้ง ในกรณีไฟดับ

Remote
ระบบสั่งงานดวยโทรศัพทมือถือ (เฉพาะระบบ Android)

Music
เลนเพลงผาน SD Card และ Bluetooth จากโทรศัพทมือถือ

ไฟกลางคืน สามารถเลือกและเปลี่ยนสีได



LEANING
ระบบชำระลางอัตโนมัติ Smart Dual Flush
ที่สุดของการชำระลางแบบระบบคู

เทคโนโลยีการชำระลางลาสุดจากโคหเลอร ท่ีไดรับการพัฒนา

เพ�อใหเปนระบบท่ีดีท่ีสุดในการชำระลางส่ิงปฏิกูล การทำความ

สะอาดโถ และประหยัดน้ำไดมากท่ีสุด ซ่ึงใชน้ำเพียง 2.3 ลิตร 

หรือ 4.8 ลิตร โดยการชำระลางดวยน้ำ 4.8 ลิตร จะเปน

การทำงานแบบ 2 ขั้นตอน ซึ่งแตกตางจากการชำระลาง

แบบระบบคูโดยทั่วไปอยางสิ้นเชิง

กานฉีดชำระแบบพิเศษ Banana Wand เรียบหรู ทันสมัย 

ดีไซนการออกแบบที่รวมทุกฟงกชั่นไวในหนึ่งเดียว ทั้งการ

ฉีดชำระดานหนา-หลัง และระบบเปาแหง ผลิตจากสแตนเลส

เกรด 316 อยางดี ซึ่งผานการทดสอบละอองกรดเกลือ

นานถึง 96 ชั่วโมง จึงทนตอการกัดกรอนไดอยางดีเยี่ยม 

สามารถควบคุมความแรง อุณหภูมิของน้ำ และตำแหนง

ของกานไดตามที่ตองการ 

เพ่ิมความม่ันใจเร�องสุขอนามัยและความสะอาดใหกับสุขภัณฑ 

ดวยระบบฆาเชื้อดวยแสง UV ซึ่งจะทำงานอัตโนมัติทุกวัน

ตามเวลาที่ตั้งไว

ฝารองนั่ง มีสวนผสมพิเศษ (Anti-Bacterial) เทคโนโลยี

การฆาเชื้อแบคทีเรียดวยอนุภาคเงิน ยับยั้งการเจริญเติบโต

ของแบคทีเรีย  



omfort
ทุกสัดสวนไดรับการสรางสรรคออกแบบใหทันสมัย 

สะดวกสบายตอการใชงาน

สุขภัณฑ numi+ มีระบบเซ็นเซอรอัจฉริยะ สามารถตรวจจับ

ทุกการเคล�อนไหว เพ�อเปด-ปดฝารองน่ังอัตโนมัติ เพ่ิมความ

สะดวกสบายใหแกผูใช โดยไมตองสัมผัสกับสุขภัณฑ

ระบบเปาแหงสามารถตั้งคาความแรงและอุณหภูมิของลมได

และระบบจะหยุดทำงานอัตโนมัติ เม�อเลิกใชงาน

ระบบดับกลิ่น ชวยลดกลิ่นไมพึงประสงคระหวางการใชงาน 

ทำงานอัตโนมัติเม�อน่ังบนฝารองน่ัง และหยุดทำงานอัตโนมัติ

เม�อผูใชลุกขึ้น

สามารถต้ังอุณหภูมิความอุนใหกับฝารองน่ังไดถึง 6 ระดับ 

พรอมระบบเปาลมอุนที่เทา เพ�อใหผูใชสุขภัณฑรูสึกอุน

สบายเทาและผอนคลายยิ่งขึ้น

เพ�อความร�นรมย สุขภัณฑ numi+ มีลำโพงในตัว 2 ชุด

ดานหลัง พรอมเพลงบรรเลงตอนรับ โดยสามารถเลนเพลง 

MP3 และ WMA ผาน SD Card ความจุสูงสุด 16 GB 

เม�อเช�อมตอดวยสาย หรือ Bluetooth กับโทรศัพทมือถือ 

หรือ iPod สามารถฟงวิทยุ และต้ังสถานีโปรดไดถึง 6 สถานี 

Ambient Light โถสุขภัณฑจะเรืองแสงแบบถนอมสายตา

เม�ออยู ในความมืด ไฟกลางคืนสามารถเลือกและเปลี่ยนสีได

มากถึง 8 สี

Bowl Light ไฟสองสวางในโถเปดอัตโนมัติ เม�อความสวาง

บริเวณโดยรอบลดลง ใหความสวางและความสะดวกในการ

ใชงานตอนกลางคืน



ontrol
รีโมทคอนโทรลไรสาย หนาจอสี ระบบสัมผัส

ใชงานงาย เพียงปลายนิ้วสัมผัส

รีโมทคอนโทรลไรสาย ระบบสัมผัส หนาจอ LCD ดีไซนใหมี

ขนาดพอดี กระชับมือ ใหความรูสึกทันสมัย หรูหรา และ

มีระดับ แบตเตอรี่ลิเทียม ใชงานไดถึง 500 รอบของอายุ

แบตเตอรี่ หรือประมาณ 5 ป และสามารถตั้งคาผูใชงาน

ไดมากถึง 6 คน

ระบบสั่งงานดวยโทรศัพทมือถือ (เฉพาะระบบ Android) 

ดาวนโหลดแอพพลิเคช่ันไดจาก Kohlerthai.com และเช�อมตอ 

Bluetooth ระหวางโทรศัพทมือถือกับตัวสุขภัณฑเพ�อเริ่ม

การใชงาน

แผงควบคุมดานขางสุขภัณฑ เพ�ออำนวยความสะดวก 

ใหผูใชงานสามารถใชงานฟงกชั่นพื้นฐานได โดยไมตองใช

รีโมทคอนโทรล

แบตเตอรี่สำรองของสุขภัณฑ สามารถกดชำระไดมากกวา 

100 ครั้ง ในกรณีไฟดับ

Numi application available at
www.kohler tha i .com



Product Specification



Take Comfort. Take Control.
Kohler’s most advanced toilet.

Specifications 

(cont.)

Cleaning

Comfort

Sanitary

Other

Water per flush

Minimum roughing-in

Water supply pressure

Rated voltage

Rated power

Power cord length

Exterior dimension (L x W x H)

Weight

Ambient temperature

Nozzle spray flow

Instantaneous heating power

Cleaning water temperature

Longest single spray time

Number of nozzles

Nozzle adjustment scales

Pulsate Cleaning

Oscillating cleaning

Wave cleaning

Safety devices

Heated seat

Dryer

Heated feet

Deodorizer

Auto flush

Auto open

Remote control

Self-cleaning nozzle

UV antibacterial material

Antibacterial material

Music

Lighting

Seating sensing

Auxiliary panel

Emergency flushing

Power Save

Rear wash

Front wash

Anti-scalding protection

Back-flow prevention

Heater maximum power

Temperature adjustment

Safety devices

Maximum fan air flow

Maximum heater

Temperature adjustment

Safety devices

Maximum fan air flow

Maximum heater

Temperature adjustment

Safety devices

Maximum fan air flow

Seat cover

Seat ring

Display

Screen

Smart phone activation

FM radio

Background music

Aux In

Bluetooth

SD Card

Ambient Light

Bowl Light

2.3 L/4.8 L

305 mm

0.2 Mpa ~ 0.74 Mpa

220 ~ 240V 50Hz

2000W

Approx. 142 cm

654 mm x 368 x 454 mm

Approx. 58 Kg

0 ~ 40°C

0.42 ~ 0.75 L/min

0.42 ~ 0.79 L/min

1600W

Room temperature 31 ~ 39°C 6 Positions

120 s

One

5 Positions

On/Off

On/Off

On/Off

Thermal fuse, overheat protection

Check valve

45W

Room temperature 31 ~ 39°C 6 Positions

Thermal fuse, overheat protection

0.7 m3/min

250W

Room temperature 37~49°C 6 Positions

Thermal fuse, overheat protection

0.6 m3/min

400W

35~55°C 3 Positions

Thermal fuse, overheat protection

0.4 m3/min

Provided

Front open/close, side open/close, remote open/close

Side open/close, remote open/close

4.3” LCD

Capacitive touch screen

Provided (Android system)

Provided

Nozzle

Seat ring and cover

87.5 MHz ~ 108 MHz

Provided

Provided

Provided

Provided (Up to 16G)

LED - located at the two sides of the toilet

LED - located at the end of the bidet wand

Provided

Situated at one side of the body

Provided

Learn by use/custom




