
                                         SPECIFICATIONS    

                                         TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT                    
CW166RB/TCF4732A 

                                                         

        One Piece Toilet with WASHLET Series S7 

     Bàn cầu một khối kèm nắp rửa điện tử                       F eatures                                

       WASHLET dòng S7F                                                         Đặc điểm                               

                                                             

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

      

               S pecifications  

               Tiêu chuẩn kỹ thuật   

Design:  

Thiết kế: 

D - Shape  

Dáng chữ D 

Flush system: 

Hệ thống xả 

Tornado 

Flush type: 

Loại xả: 

Dual flush 

Nhấn đôi 

Water consumption: 

Lượng nước sử dụng 

4.5/ 3.0 (L) 

Water pressure: 

Áp lực nước sử dụng 

0.05 ~ 0.75 (Mpa) 

Rough-in: 

Tâm xả 

305 (mm) 

Product dimensions: 

Kích thước sản phẩm  

L    L704 x W392 x H697 (mm) 

 

Material: 

Vật liệu: 

Vitreous china 

Sứ vệ sinh 

  

                                                                    

                                                                    P arts description  

                                                                   Danh mục phụ kiện  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                             C olors  

                                                                   Màu sắc   
                                                                                                                                          
                                                                                                                                      White (cefiontect)/ Trắng (cefiontect) 

                                                                                                                                         
 

 

 
 

 
All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 

Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước. 

 CW166RB/TCF4732A 

 

Toilet bowl/ Thân cầu    

              

Floor flange set/ Bộ bích nối sàn: 

 

 

 

 

Seat & cover/ Bệ ngồi & nắp đậy                                                                                                                                                                  

CW166RB  

 

*T53P100VR 

 

  

 

 

TCF4732A 

 

 

 

 

 

 

* The part is not packed into the toilet bowl box. 
   Phụ kiện không đóng gói cùng thân cầu. 

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 bowl and wand  

Công nghệ nước điện phân khử khuẩn Ewater+  

(Phun tráng lòng bàn cầu và 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 
Sấy khô, khử mùi, sưởi ấm nắp ngồi 

 

Auto open/close Seat & Cover 

Nắp đóng/ mở tự động 

Cleanse nozzle before and after using 

Tự vệ sinh vòi rửa trước và sau khi sử dụng 

 
 


