Veil ที่สุดของเทคโนโลยีและความงาม
ความโคงเวาที่สมดุลเขากับสรีระ และระบบควบคุมที่ตอบสนองฉับไว
ผสานดวยดีไซนสไตลมนิ มิ ลั ลิสตและการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร
รังสรรคให Veil คือที่สุดของการออกแบบโถสุขภัณฑ ที่ตอบสนอง
ทุกความตองการ เพ�อสุขอนามัยและความสะดวกสบายอยางแทจริง
เสนสายอันงดงามสะอาดตาสะทอนความรวมสมัยของงานดีไซนและ
ประโยชนใชสอย ทุกรายละเอียดบงบอกความพิถีพิถัน ตั้งแตการ
ออกแบบสุขภัณฑแบบไรถงั พักน้ำ อุปกรณและการติดตัง้ สมบูรณแบบ
ตลอดจนระบบการชำระลางในตัว ผลลัพธท่ีไดคอื สุขภัณฑอนั ชาญฉลาด
ทำความสะอาดงาย ในดีไซนที่สวยงามล้ำสมัย
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สุขภัณฑแบบชิ้นเดียว
พรอมระบบชำระลางอัตโนมัติ รุน เวล
K-5401X-S-0
• ขนาด 438 x 670 x 533 มม.
• ดีไซนทนั สมัย เรียบหรู มีระดับ
• ระบบชำระลางแบบ Direct Water Supply ชำระไดอยางหมดจด
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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โดยใชน้ำเพียง 3/4.8 ลิตร
ชำระลางอัตโนมัติ เม�อผูใ ชลกุ จากทีร่ องนัง่ หรือแบบสัง่ การผาน
รีโมทคอนโทรลหรือกดปุมที่โถสุขภัณฑ
ดีไซนโถแบบไรขอบ (Rimless Design) ใหนำ้ หมุนรอบโถไดถงึ 360°
ฝารองนั่งแบบ French Curve มีระบบเปด-ปดอัตโนมัติ และ
ผสมสารพิเศษยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
ระบบปรับอุณหภูมิฝารองนั่ง
กานฉีดชำระทำจากสแตนเลสเกรด 316 หรูหราและทนทานตอการ
กัดกรอนไดดีเยี่ยม
ระบบฉีดชำระในตัว ดวยกานฉีดสแตนเลสที่รวมฟงกชั่นฉีดชำระ
ในหนึ่งเดียว (ฉีดชำระดานหนา / ฉีดชำระดานหลัง)
E-Water ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใชงาน
ระบบฆาเชื้อดวยแสง UV เพิ่มความมั่นใจในเร�องสุขอนามัย
ระบบเปาแหง
ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ ทำงานทันทีเม�อมีคนนั่ง ชวยลดกลิ่นไม
พึงประสงค
ไฟกลางคืน
รีโมทคอนโทรลไรสาย ระบบสัมผัส
สามารถกดชำระไดในกรณีไฟดับ
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French Curve Seat

Remote Control

ฝารองนั่งแบบ French Curve

รีโมทคอนโทรลไรสาย หนาจอสี ระบบสัมผัส

ออกแบบมาเพ�อรองรับสรีระและลดแรงกดทับ ชวยใหนั่งสบายมากขึ้น แมจะนั่งเปนเวลานาน

ฝารองนั่งผสมสารพิเศษยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Anti-Bacterial)
อนุภาคเงินในฝารองนั่งจะเขาไปยับยั้งกระบวนการการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
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• ใหความรูสึกทันสมัย หรูหราและมีระดับ
• ใชงานงายเพียงปลายนิ้วสัมผัส ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร

ขนาดพอดี กระชับมือ
• รวมทุกเมนูการใชงานไวเพียงหนาเดียว
• พรอมแทนวางรีโมท
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Flushing System

Sensor Activated
ฝารองนั่งเปด-ปดอัตโนมัติ
• ฝารองนั่งเปดอัตโนมัติเม�อผูใชเดินเขามาในระยะที่ตั้งคาไว

และปดอัตโนมัติเม�อผูใชเดินออกจากระยะที่ตั้งคาไว
• สามารถตั้งระยะการรับสัญญาณได 3 ระดับ

ดีไซนโถแบบไรขอบ (Rimless Design)
ใหน้ำหมุนรอบโถ 360° ชวยทำความสะอาด
บริเวณรอบขอบโถอยางทั่วถึง

ใกล : 30 cm. + 20 cm.
กลาง : 50 cm. + 20 cm.
ไกล : 70 cm. + 20 cm.

Dual Jets
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการชำระลางมากขึ้น

พลังชำระลางชวยขจัดสิ่งปฏิกูลในโถสุขภัณฑ
ใหสะอาดหมดจด
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Multi-Function Dual Nozzles
Front wash ระบบฉีดชำระ
ดานหนาผานรูเล็กๆ 78 รู
ที่ใหสายน้ำนุม นวล ดวยการ
ผสมอากาศเขากับสายน้ำ

Rear wash
ระบบฉีดชำระดานหลังแบบ
Standard (มาตรฐาน)
ระบบฉีดชำระดานหลังแบบ
Spiral (เกลียวน้ำวน)

Pulsating wash ระบบ
ฉีดพนเปนจังหวะ

Product Specifications
Oscillating wash ระบบ
ฉีดพนหนา-หลัง

ระบบฆาเชื้อดวยแสง UV
ทำงานอั ต โนมั ต ิ ท ุ ก วั น
ตามเวลาที่ตั้งไว (Auto)
หรื อ สั ่ ง งานผ า นรี โ มท
คอนโทรล (Manual)

Flushing volume

3L/4.8L

Minimum rough-in

305mm

Minimum water supply pressure

0.1Mpa (dynamic pressure), up to 21L/min (ﬂow)

Maximum water supply pressure

0.74Mpa (static pressure)

Speciﬁcation

220V/220V-240V~, 50Hz/60Hz

Rated power

960W (220V)/1000W (220V-240V)

Maximum instantaneous power

1600W

Power cord length

About 1.3m

Air ﬂow

About 0.22 m3/min

Outer dimension of product

670mm x 438mm x 533mm

Heating power

About 200W

Product weight

About 46 Kg

Temp adjustment

Operation environment

1-40 C

Close, 1-5 levels
(room temp, about 31-39 °C)

Safety devices

Thermal fuse, overhearing breaker

Air ﬂow

≥0.11 m3/min

Comfort

Temp adjustment

Close, 1-5 levels (room temp,
about 31-39 °C)

Safety devices

Thermal fuse, overheating breaker

Cover

Automatic open/close, slow close,
remote open/close

Seat

Slow close, remote open/close

Dryer

Rear

About 0.35-0.68L/min

Spiral

About 0.26-0.68L/min

Deodorizer

Front

About 0.35-0.68L/min

Self-cleaning nozzle

Yes

Anti-bacterial material

Seat and cover

Cleaning water temp

Cleaning

About 40W

o

Water ﬂow
(at 0.2 Mpa)

ระบบทำความสะอาดกานฉีด
ชำระอัตโนมัติ จะปลอยน้ำ
(E-Water) มาทำความสะอาด
ทุกครั้งหลังการใชงาน

Heated seat

Heating power

Close, 1-5 levels (room temp, about
31-39 °C )

Hygiene

Cleaning time (Max)

300s

Sterilized water

Yes

Quantity of nozzles

1 unit

UV light

Yes

Nozzle position adjustment

5 positions

Auxiliary keyboard

6 function keys

Impulse massage

On/Off

Seating sensor

Capacitive sensing

Oscillating cleaning

On/Off

Night light

Blue

Other

Overheating protection

Thermal fuse, overheating breaker

Auto open/close cover

Microwave sensing

Backﬂow prevention

One-way valve

Manual ﬂushing

Available under power failure condition

Safety devices

502
382

285

320

Tee Valve (With Filter)
Front of Bowl
438

670

58

Power Supply 10 A
327

1/2" Supply
533

397
150
305
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CL of Outlet

150
250

84

228
189
271

250
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