
 

Underscore® 
Banheira VibrAcoustic® 

K-1835BR-VBC 
 
Características 
• Acrílico. 
• Sobreposta ou embutida. 
• Válvula de escoamento central. 
• Abertura de transbordamento que permite a 

imersão. 
• A tecnologia VibrAcoustic® tranquiliza e relaxa, 

graças à vibração sonora. 
• Seis alto-falantes ocultos enviam ondas sonoras 

através da água, para massagear suavemente o 
corpo, e criam uma experiência de som surround 
3D. 

• Quatro composições instrumentais originais 
oferecem diferentes níveis de relaxamento. 

• Conecte seu smartphone, tablet ou leitor de MP3 
ao cabo de entrada auxiliar. Adicione seu próprio 
receptor para transmitir sem fio via Bluetooth®. 

• A iluminação de cromoterapia permite que você 
selecione o esquema de cores adequado ao seu 
humor. 

• Controle em tela sensível ao toque colorida, com 
alta resolução. 

• Volume totalmente ajustável, acima e abaixo da 
linha d'água. 

• Requer circuito dedicado protegido por 
interruptor DR ou dispositivo DR Classe A. 

• Requer tomada elétrica de 120 V ou 240 V. 
• 1.829 mm (72") (C) x 914 mm (36") (L) x 584 mm 

(23") (A) 
 

 

 
 
 
 
 
Normas 
ABNT NBR 11778  
IEC 60335-1  
IEC 60335-2-60 
 
Garantia limitada de um ano do acrílico 
da Kohler Produtos para Cozinhas e 
Banheiros Ltda. 
Visite o site para obter informações detalhadas 
sobre a garantia. 
 

Acessórios necessários 
K-7271BR  

ou 
K-7272BR 

 
Acessórios recomendados 

K-593BR 
Kit 1184460, Suporte para interface do usuário 

 
Componentes 

Componentes adicionais: Amplificador e 7,62 m 
(25') de fiação. 
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Underscore® 
Banheira VibrAcoustic® 

K-1835BR-VBC 
 
Nenhuma mudança na medição, se instalada 
com o escoamento ilustrado. (K-7272) 

 
 
Serviço elétrico necessário Observações 

Meça o produto recebido para obter os 
detalhes da tubulação embutida. 
Instale este produto de acordo com as 
instruções de instalação. 
A distribuição de água quente deve 
representar 70% ou mais da 
capacidade da banheira. As instalações 
podem variar. 
Disponibilize uma tomada elétrica 
aterrada a 610 mm (24") de cada 
componente. 
O amplificador com controle encaixa em 
vigas centrais de 406 mm (16").  
Cabos de 7,6 m (25') incluídos. 

 

Requer circuito protegido por interruptor DR ou dispositivo DR 
Classe A. 
Amplificador: 120 V, 15 A, 50/60 Hz 
Informações técnicas 
Todas as dimensões do produto são nominais. 
Tipo de instalação: Sobreposta, embutida 
Local da válvula de 
escoamento: 

Centro 

Área da banheira, base: 1.162 mm x 659 mm  
(45-3/4" x 25-15/16") 

Área da banheira, topo: 1.661 mm x 744 mm  
(65-3/8" x 29-5/16") 

Peso: 39,5 kg (87 lb) 
Capacidade mínima de 
peso sobre o piso: 

625 kg/m2 (128 lb/ft2) 

Profundidade da água: 521 mm (20-1/2") 
Capacidade de água: 427,4 L (112,9 gal) 
Corte: Sobreposição, 1.816 mm x 902 mm 

(71-1/2" x 35-1/2") 
Modelo: Embutido, K-593, obrigatório,  

não incluído 
Kit para embutir: K-593BR 
Capacidade nominal do 
componente elétrico: 

Amplificador: 120 V, 50/60 Hz, 15 W 

 

Ângulo lombar 
de  33º 

Interface do usuário 

*Local recomendado  
da interface do usuário 

Amplificador de controle 

Válvula de escoamento 
de 38 mm (1-1/2") 
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