
TOILETS/ BÀN CẦU CW522EA 
 TCF797C2Z - WH172AAT

WALL HUNG TOILETT/ BÀN CẦU TREO TƯỜNG 
(Combination)(Kết hợp)

CW522EA 
TORNADO Flush System/ Hệ thống xả: 

Water Use/ Lượng nước sử dụng:  
Rough-in/ Tâm xả: 
Bowl Shape/ Hình dạng:

4.5L / 3L

H=220 
Square Shape/ Hình vuông

Water Pressure/ Áp lực nước sử dụng: 0.05MPa~0.75MPa

Size/ Kích thước: 380W x 580D x 335H mm

TCF797C2Z: 
Power Rating/ Công xuất: 220~240V , 50/60Hz ,

832~843W

Length of Power Cord:
Chiều dài của dây nguồn

0.9 m

Size/ Kích thước: 383W x 579D x 146H mm

Seat & Cover and fittings are not included
Bệ ngồi & nắp đậy không đóng gói cùng thân cầu

CW522EA
Square Shape Wall Hung Closet Bowl (P-Trap) with Concealed 
feature, hiding all wiring inside the bowl
Bàn cầu treo tường hình vuông (thoát ngang) có thể ẩn tất cả hệ 
thống dây điện bên trong bàn cầu
TCF797C2Z
Concealed WASHLET SX (Auto Flush)/ WASHLET giấu dây SX 
(Tự động xả)

Flush Panel/ Nút nhấn
NOTE/ GHI CHÚ

DO NOT COUPLE THIS WC WITH FLUSH VALVE
KHÔNG KẾT HỢP BÀN CẦU VỚI VAN XẢ

White/ Trắng
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/Đặc điểm
CEFIONTECT Technology: super smooth, ion barrier glazing for 
a clean toilet bowl
Công nghệ CeFiONtect giúp lòng bàn cầu siêu nhẵn, hạn chế tối đa các 
vết bẩn, vi khuẩn
TORNADO FLUSH for powerful flushing with less amount of water
Công nghệ xả TORNADO mạnh mẽ hiệu quả.
RIMLESS DESIGN bowl ensures easy cleaning and ultimate hygiene
Thiết kế bàn cầu RIMLESS dễ dàng làm sạch và vệ sinh tối ưu
EWATER+ keeps nozzle clean with sanitizing effect against bacterial
EWATER + giữ cho vòi sạch với tác dụng khử trùng chống vi khuẩn
Fully equipped with rear, front and oscillating & pulsating cleansing function
Trang bị đầy đủ chức năng làm sạch phía sau, phía trước
Temperature control HEATED SEAT/ Kiểm soát nhiệt độ HEATED SEAT
PREMIST a fine spray of mist making it difficult for dirt to adhere
PREMIST phun sương mịn làm cho bụi bẩn khó bám dính
Soft closing seat and cover/ Nắp đóng êm
EWATER+ is made from tap water by electrolyzed chloride ion. After use, 
it returns back to ordinary state of water
EWATER + được làm từ nước máy bằng ion clorua điện phân. Sau khi sử 
dụng,nó trở lại trạng thái bình thường của nước

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Please consult a TOTO representative for more details
All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice.

Vui lòng tham khảo ý kiến   đại diện TOTO để biết thêm chi tiết
Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước.

/Màu sắc

Danh mục phụ kiện 

WH172AAT
Concealed Tank (4.5L / 3L)/ Két nước âm tường (4.5L / 3L)

Optional Parts/ Phụ kiện tùy chọn
     MB174P   

CW522EA-TCF797C2Z 
WH172AAT

()Recommended dimension/ ()Kích thước tham khảo

CW522EA 
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