
39 354 SH1 SENSIA® ARENA SISTEM TOALETĂ CU FUNCȚIE DE BIDEU PENTRU 
REZERVOARE ÎNCASTRATE, SUSPENDAT

DESCRIEREA PRODUSULUI

•

GROHE Hygiene Clean: cu suprafață glazurată antibacterian HyperClean (în conformitate cu standardul japonez SIAA Kokin) și strat anti-aderent AquaCeramic

•

GROHE power flush: vas de WC rimless cu tehnologia de clătire GROHE Triple Vortex

• GROHE Skin Clean:

• 2 brațe de duș dedicate, ajustabile (1 pentru zona posterioară, 1 pentru duș fe

minin)

• circuit separat de apă pentru dușul feminin

• jet oscilatoriu (mecanism de pulverizare automat înainte și revers)

• jet cu pulsații pentru masaj

• intensitatea dușului ajustabilă

• curățare automată a duzelor de duș cu apă proaspătă pre- și post-clătire

• încălzitor instant integrat ce asigură apă caldă nelimitat pentru dușuri

• temperatură a apei ajustabilă

•  

• Funcții suplimentare:

• uscător cu aer cald cu funcție de ajustare a temperaturii

• extracție a mirosurilor cu filtru

• PlasmaCluster function - ion technology

• descaling function

• capac și colac de WC din Duroplast cu funcție de deschidere/închidere autom

ată

• detectarea utilizatorului prin infraroșu

• panou de control plasat pe lateralul capacului

• întrerupător de rețea

• lumină de veghe în interiorul vasului

• circuit alimentare cu apă și curent electric ascunse

• telecomandă

• aplicație smartphone pentru iOS

•  

• include:

• strat de protecție fonică, baze de montare și șaibe

• telecomandă manuală cu suport pentru montarea pe perete

• filtru cu carbon activ pentru absorbția mirosurilor

• …
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39 354 SH1 SENSIA® ARENA SISTEM TOALETĂ CU FUNCȚIE DE BIDEU PENTRU 
REZERVOARE ÎNCASTRATE, SUSPENDAT

PIESE DE SCHIMB 

1: WC-ceramic (Order-nr. 14937000)

1.1: Fixing member, rear (Order-nr. 14969000)

2: Anti-theft screw (Order-nr. 14972000)

3: E-bidet unit (Order-nr. 14976000)

3.1: cover (Order-nr. 14979000)

3.1.1: WC lid (Order-nr. 14925SH0)

3.1.2: WC seat (Order-nr. 14924SH0)

3.2: Base plate assembly (Order-nr. 14978000)

3.2.1: Spray (Order-nr. 14929000)

3.2.2: Spray (Order-nr. 14928000)

3.2.3: Filter (Order-nr. 14927000)

3.2.4: Air filter (Order-nr. 14933000)

3.2.5: Nozzle guard (Order-nr. 14930000)

4: Connection hose assembly (Order-nr. 14974000)

5: Hose clip (Order-nr. 14971000)

6: Splash protection (Order-nr. 14936000)

7: Remote control (Order-nr. 14926001)

8: Descaling kit (Order-nr. 46978001)*

9: Descaler bottle (Order-nr. 46979000)*

10: Descaler (Order-nr. 4697700M)*

* Optional accessories
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