SPECIFICATIONS
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Close-Coupled Toilet with WASHLET Series C5
Bàn cầu hai khối kèm nắp rửa điện tử
WASHLET dòng C5

CS767CRW15

F eatures
Đặc điểm
CCT Type Toilet
Thiết kế giấu dây hiện đại, tăng tính thẩm mỹ
Stain Resistant, Easy-to-clean Surface with CEFIONTECT
Technology
Men sứ chống dính, chống bám bẩn CEFIONTECT
Quiet, Powerful, Water-saving Tornado Flush System
Hệ thống xả xoáy Tornado siêu mạnh, siêu êm, tiết kiệm nước
Electrolized water: Ewater+ for cleanse nozzle before
and after using
Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+ (Vệ sinh vòi rửa)
Multi-functional wand
Vòi rửa massage đa chức năng, rửa sạch, êm ái
Warm air dryer, deodorizer and heated soft-close seat
Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng, sấy khô, khử mùi,
sưởi ấm nắp ngồi

S pecifications
Tiêu chuẩn kỹ thuật

CS767CRW15

Design:
Thiết kế:
Flush system:
Hệ thống xả
Flush type:
Loại xả:
Water consumption:
Lượng nước sử dụng
Water pressure:
Áp lực nước sử dụng
Rough-in:
Tâm xả
Water surface:
Mặt nước đọng
Trap diameter:
Đường kính đường thải
Product dimensions:
Kích thước sản phẩm
Material:
Vật liệu:

Elongated
Thân dài
Tornado
Hand lever
Tay gạt
4.8 (L)
0.05 ~ 0.70 (Mpa)
305 (mm)
230 x 160 (mm)

 53 (mm)
L727xW445xH698 (mm)
Vitreous china
Sứ vệ sinh

P arts description
Danh mục phụ kiện
Toilet bowl/ Thân cầu
Toilet body/ Thân sứ:
Fixing set/ Bộ cố định:
Cap/ Mũ chụp:
Stop valve/ Van dừng:
Flexible hose/ Dây cấp:
Socket/ Ống nối sàn:
Floor flange set/ Bộ bích nối sàn:
Toilet tank/ Két nước:
Tank body/ Thân sứ

C767C
CW767CV
HF90590U
HF9A874
AP004A
260033-2
VM3D042Z
T53P100VRJ1
S767R
SW767V

Seat & cover/ Bệ ngồi & nắp đậy TCF24460AAA

C olors
Màu sắc
White (cefiontect)/ Trắng (cefiontect)
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