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Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Dimensions are approximate.
Unit: mm

KITCHEN SINK

K-97830X

STRIVE

Specified Model

Features
• 304 stainless steel
• Undercounter
• Single basin
• Includes exible trap, overow trap, quick ow strainers
 and installation hardware
• Exceptional sound-absorption technology (SilentShield technology)
• 610 X 465 X 229 mm

Codes/Standards Applicable
Specified model meets or exceeds the following:
• GB/T 18884.2-2002
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Model Description Color/Finished
K-97830X-F Strive stainless steel sink, undercounter NA: None Applicable

Recommended Accessories
K-15609X-4 Elate kitchen faucet CP: Polished Chrome

Technical Information
Included components:

Flexible trap SP1247678

Strainer 5163X-NA

Fixing Clip SP1127254

Template 1243942-X7

Fixture:

Basin area 565 x 420 mm

Water depth 223 mm

Drain hole Ø100 mm

*Approximate measurements for comparison only.

Installation Notes
Install this product according to the installation guide. Allow a 
minimum of 2" (51 mm) clearance around the sink rim for clip 
attachment.
Relevant accessories are designed for 12 mm countertop. 
If the thickness other than 12 mm, recommend adjusting 
countertop to 12 mm.
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ภาพแสดงผลิตภัณฑ์
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หมายเหต:ุ ระยะแนะน�าการติดตัง้สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพืน้ท่ีตดิตัง้

ขนาดระยะแสดงคา่โดยประมาณ
หนว่ย: มม.

สไตรฟ์
คุณลักษณะ
• ผลิตจากสแตนเลส สตีล เกรด 304
• แบบฝังใต้เคาน์เตอร์
• หนึ่งหลุม
• พร้อมข้อต่อนํ้าทิ้ง, ท่อนํ้าล้น, สะดืออ่างแบบควิ๊กโฟลว์
 และอุปกรณ์ติดตั้ง
• เทคโนโลยีไซเลนชิลด์ ช่วยลดการเกิดเสียงจากจานชาม,
 ลดการเกาะตัวของหยดนํ้า และช่วยรักษาอุณหภูมิของนํ้า
• 610 x 465 x 229 มม.
มาตรฐาน
คณุสมบตัิตามมาตรฐาน
• GB/T 18884.2-2002
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อ่างล้างจาน

K-97830X

สว่นประกอบผลติภณัฑ์
ข้อตอ่ทอ่น�า้ทิง้ SP1247678
สะดืออา่ง 5163X-NA
อปุกรณ์ตดิตัง้ SP1127254
กระดาษแมแ่บบ 1243942-X7

ผลติภณัฑ์: หลมุซ้าย
พืน้ท่ีอา่ง 565 x 420 มม.
ระยะน�า้ลกึ 223 มม.
ขนาดรูทอ่น�า้ทิง้ Ø100 มม.
*ระยะคา่โดยประมาณเพ่ือเปรียบเทียบเทา่นัน้

ข้อมูลเฉพาะ

รุ่น ชื่อผลิตภัณฑ์ สี/วัสดุเคลือบผิว
K-97830X-F อา่งล้างจานสแตนเลส แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ รุ่นสไตรฟ์ NA: สีตามวสัดุ

อุปกรณ์แนะน�า
K-15609X-4 ก๊อกผสมอา่งล้างจาน รุ่นอีเลท  CP: สีโครมเงา

รุ่นผลิตภัณฑ์

ข้อสังเกตส�าหรับการติดตั้ง
ตดิตัง้ผลติภณัฑ์โดยใช้คูมื่อข้อแนะน�าการตดิตัง้ เผ่ือพืน้ท่ีวา่งรอบขอบอา่งล้างจาน 
ไว้อย่างน้อย 2 นิว้ (51 มม.) ส�าหรับการติดตัง้อปุกรณ์ยดึอ่างล้างจานท่ีมา
พร้อมกบัผลติภณัฑ์
อปุกรณ์ถกูออกแบบมาส�าหรับเคาน์เตอร์ท่ีมีความหนา 12 มม. หากความหนา
ของเคาน์เตอร์มากหรือน้อยกวา่ 12 มม. แนะน�าให้ปรับความหนาของเคาน์เตอร์ 
ให้ได้ 12 มม.
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ท่อช ั �น 5, 8.5 หรือ 13.5 ขนาด 40 (1-1/2")

ไม่ตํ�ากว่า 660


