EIR
ONE-PIECE INTELLIGENT TOILET

Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

K-77795X

Vitreous china
Elongated bowl
Dual Flush system 3/3.8 liter per flush
Rimless design
Auto open/close seat (antibacterial seat)
and adjustable thermal warming
Bidet functionality with stainless steel (front wash, rear wash)
Heated seat/Deodorizer/UV sanitizing / Dryer
Wireless LCD with Touch Button Remote Control
Electrolyzed water
Night light
Emergency manual Flush during power outage
305 mm rough-in for S-trap
700 x 418 x 523 mm

Codes/Standards Applicable

Technical Information

Specified model meets or exceeds the following:
• ASME A112.19.2/CSA B45.1
• TIS 792-2554

Fixture:
Configuration

Onepiece, elongated

Water per flush

3/3.8 liter

Passageway

51 mm

Water area

220 x 158 mm

Water depth from rim

136 mm

Water supply pressure

0.07 Mpa - 0.74 Mpa

Electrical power

220V, 50Hz, 1080W

Power Cord Length

About 1.5 m

Ambient temperature

1~40 °C

Required Electrical Service
Dedicated circuit required, protected with Class A
Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Earth Leakage
Circuit Breaker (ELCB):
GFCI/ELCB

220-240 V,10 A, 50/60 Hz

Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Specified Model
Model

Description

Color/Finished

K-77795X-EX

EIR intelligent toilet (White)

0: White

K-77795X-EXSG

EIR intelligent toilet (Sunrise Gold)

0: White

K-77795X-EXRGD

EIR intelligent toilet (Rose Gold)

0: White

Dimensions are approximate.
Unit: mm

496
386

304 408

Front of Bowl
150
418

700
Power Supply
G1/2" Supply
393

335

400
523

165

305

300
150

305

CL of Outlet

300

295
354

Finished Wall

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

คุณลักษณะ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สุขภัณฑ์เซรามิ กประเภทวิ เทรี ยสไชน่า (Vitreous china)
โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว
ระบบช�ำระล้างดูอลั ฟลัช 3/3.8 ลิ ตร
ดีไซน์โถแบบไร้ขอบ
ฝารองนัง่ ป้องกันการเกิ ดแบคทีเรี ย พร้อมระบบเปิ ด-ปิ ดอัตโนมัติและระบบปรับอุณหภูมิ
ระบบฉี ดช�ำระในตัว ด้วยก้านฉี ดช�ำระสแตนเลส (ฉี ดช�ำระด้านหน้า/ฉี ดช�ำระด้านหลัง)
ระบบอุน่ ส�ำหรับทีร่ องนัง่ /ระบบดับกลิ่ นอัตโนมัติ/ระบบฆ่าเชือ้ ด้วยแสง ยูวี/ระบบเป่ าลมแห้ง
รี โมทคอนโทรลแบบไร้สาย พร้อมหน้าจอ LCD ระบบสัมผัส
ระบบฆ่าเชื อ้ โรคด้วยน�้ำอิ เล็กโทรไลต์
พร้อมไฟกลางคืน
สามารถกดช�ำระได้ในกรณี ไฟฟ้าดับ
ระยะจุดกึ่งกลางท่อนํ้าทิ้ งถึงผนัง 305 มม. ส�ำหรับการติ ดตัง้ ท่อนํ้าทิ้ งลงพืน้
700 x 418 x 523 มม.

ข้ อมูลผลิตภัณฑ์

ข้ อมูลอ่างอาบน� ้ำ
ลักษณะ
การใช้ น� ้ำช�ำระล้ างต่อครัง้
ขนาดท่อน� ้ำทิ ้ง
ผิวหน้ าน� ้ำ
ความลึกจากขอบโถสุขภัณฑ์
ถึงผิวหน้ าน� ้ำ
แรงดันน� ้ำ
ระบบไฟฟ้า
ความยาวของสายไฟ
อุณหภูมิแวดล้ อม

สุขภัณฑ์ ชนิ ้ เดียว
พร้ อมระบบช�ำระล้ างอัตโนมัติ

K-77795X

มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
• ASME A112.19.2/CSA B45.1
• มอก. 792-2554

สุขภัณฑ์ชิ ้นเดียว, หน้ ายาว
3/3.8 ลิตร
51 มม.
220 x 158 มม.
136 มม.

ระบบไฟฟ้ าที่จำ� เป็ น

ติดตังอุ
้ ปกรณ์ตดั กระแสไฟฟ้าอัตโนมัตแิ บบ GFCI (Ground-Fault
Circuit-Interrupter) หรื อ ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
GFCI/ELCB
220-240 โวลต์, 10 แอมป์ , 50/60 เฮิรตซ์

0.7~7.4 เมกะปาลคาล
220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์, 1080 วัตต์
ประมาณ 1.5 ม.
1~40 องศาเซลเซียส

ข้ อสังเกตส�ำหรั บการติดตัง้

ติดตังผลิ
้ ตภัณฑ์โดยใช้ คมู่ ือข้ อแนะน�ำการติดตัง้

รุ่ นผลิตภัณฑ์

รุ่ น
ชื่อผลิตภัณฑ์
K-77795X-EX
สุขภัณฑ์แบบชิ ้นเดียว รุ่นแอร์
K-77795X-EXSG
สุขภัณฑ์แบบชิ ้นเดียว รุ่นแอร์ (ขอบสีซนั ไรส์โกลด์)
K-77795X-EXRGD สุขภัณฑ์แบบชิ ้นเดียว รุ่นแอร์ (ขอบสีโรสโกลด์)
ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ
หน่วย: มม.

สี/วัสดุเคลือบผิว
0: สีขาว
0: สีขาว
0: สีขาว
496
386

304 408

ด้ านหน้ าของโถสุขภัณฑ์
150

418

700

ปลัก� ไฟ
เกลียวท่อนํ �าดี G1/2"
393

335

400
523
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305
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305

กึง� กลางท่อนํ �าทิ �ง

300

295
354

ผนัง

หมายเหตุ: ระยะแนะน�ำการติดตังสามารถปรั
้
บได้ ตามความเหมาะสมของผู้ใช้ งานและพื ้นที่ตดิ ตัง้
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ภาพแสดงผลิตภัณฑ์
ลูกค้าสัมพันธ์: 0-2700-9299
kohler.com

