Bidety elektroniczne HYUNDAI
Seria HDB-1500R / HDB-1500 / HDB-1300
Bidet elektroniczny to propozycja wyposażenia łazienki w urządzenie ułatwiające codzienną
higienę intymną. Intuicyjny i łatwy w obsłudze panel sterowania uruchamia w pełni
zautomatyzowane funkcje mycia i pielęgnacji intymnych tylnych części ciała oraz stref kobiecych.
Bidet ten zapewnia również samodzielność osobom starszym lub niepełnosprawnym poprawiając
przy tym jakość ich życia.
Produkt firmy HYUNDAI umożliwia regulację temperatury strumienia wody, ciśnienia, a nawet
temperatury suszenia, dzięki czemu każdy użytkownik dopasuje bidet do własnych potrzeb.
Wysuwana końcówka urządzenia jest wyposażona w dwie oddzielne dysze myjące pod innym
kątem co gwarantuje najwyższy poziom higieny. Ponadto po każdym cyklu mycia końcówki z
dyszami są czyszczone automatycznie.

Deska bidetowa jest oferowana w klasycznym bądź wydłużonym kształcie do samodzielnego
montażu. Siedzisko wykonane jest z trwałego antybakteryjnego tworzywa w kolorze białym, który
po upływie lat nie ulegnie zżółknięciu. Deska wyposażona jest w zawiasy z amortyzatorami, które
umożliwiają wolne opadanie pokrywy oraz samej deski. Modele HDB-1300 i 1500 posiadają
dodatkowo wbudowaną pompę zimnej wody aby uniezależnić się od wahań ciśnienia wody.
Wybrane funkcje bidetów elektronicznych HYUNDAI:
podgrzewanie wody

mycie „bąbelkowe”

funkcja lewatywa

masaż wodny

strumień pulsacyjny

oszczędzanie
energii

filtr eliminujący
zapachy

tryb „dziecko”

zapamiętywanie
ustawień

suszenie miejsc
intymnych

regulacja ciśnienia
wody

podgrzewana
deska

Wszystkie bidety elektroniczne HYUNDAI posiadają Certyfikat CE potwierdzający zgodność
produktów z wymaganiami Unii Europejskiej.
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Specyfikacja
Seria HDB-1500R / HDB-1500 / HDB-1300
Dane techniczne

HDB-1500R

Napięcie zasilania
Maksymalny pobór mocy
Długość przewodu zasilającego
Doprowadzenie wody
Ciśnienie doprowadzonej wody

220~240 V, 50Hz
1570 W
1,8 m
Bezpośrednie z instalacji wody zimnej
0,7-7,5 atm
0,7 l/min
0,7 l/min
0,7 l/min
Tak
5 poziomów
Od temperatury pokojowej do 38oC
1600 W
Bezpiecznik termiczny
Od temperatury pokojowej do 42oC
55 W
Bezpiecznik termiczny
Od temperatury pokojowej do 50oC
250 W
Bezpiecznik termiczny, wyłącznik bi-metalowy
Wymienny wkład z węgla aktywnego
Nie
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Nie
470 x 528 x 145 [mm]
470 x 496 x 145 [mm]
4,8 kg (7,8 kg)
4,7 kg (7,7 kg)
4,5 kg (7,5 kg)
4,6 kg (7,6 kg)
4,5 kg (7,5 kg)
4,3 kg (7,3 kg)

Mycie damskie
Mycie tylne
Intensywne
Mycie bąbelkowe
Regulacja ciśnienia
Regulacja temperatury
Moc podgrzewacza
Zabezpieczenia
Regulacja temperatury
Moc grzejnika
Zabezpieczenia
Regulacja temperatury
Moc grzejnika
Zabezpieczenia
Zużycie
wody

Mycie

Podgrzewanie
siedziska
Suszenie

Filtr usuwający zapachy
Wolno opadająca pokrywa
Szybki demontaż deski
Funkcja samo diagnostyki
Dostosowanie ustawień dla dziecka
Panel zdalnego sterowania
Wydłużona
Wymiary deski
bidetowej
Standard
Wydłużona
Waga deski
bidetowej (z opak.)
Standard

HDB-1500

HDB-1300

Wymiary
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