
                                                   SPECIFICATIONS                                  CONSOLE LAVATORY 
                                                              TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT                CHẬU ĐẶT TRÊN BÀN 

                                                                           

     Item number: LT4704MTG19          F eatures 

     Mã sản phẩm                                   Đặc điểm  

   

 
 

 
 
 

 

 

 

      S pecifications  

      Tiêu chuẩn kỹ thuật     

Faucet hole/ Lỗ bắt vòi:  At the marble/ Trên bàn 

Faucet hole diameter/ Đường kính lỗ bắt vòi:  Ø35 (mm) 

Overflow hole/ Lỗ xả tràn:   Yes/ Có 

Product dimension/ Kích thước sản phẩm:      L46 L420 x W460 x H177 (mm) 

Material/ Vật liệu:  Vitreous china/ Sứ vệ sinh 

  

 

 

                                                               P arts description 

                                                               Danh mục phụ kiện   

Lavatory/ Thân chậu            L4704MT 

                                                                                                                                                              Lavatory body/ Thân sứ       LW4704VMT   
                                                                                                            Fixing set/ Bộ ốc cố định      HF7A100U 

                                                                                                                                          Drain valve/ Bộ thoát thải   *VM5D419MTV 

                                                                                                                                          Pop_up stopper plug/  

                                                                                                                                                          Nắp khóa nước                    HF6A208 

                                                                                                                                          Pop_up waste assembly/  

                                                                                                                                                           Phụ kiện thoát thải              D1C0321AZYVV 

 

 

 

                                                                                                     C olors  

                                                               Màu sắc 
    

                                                                                                                              White (cefiontect) 
                                                                                                                              Trắng (cefiontect) 

 
 

 
                                                                                                                               Optional/ Tùy chọn 

 
 

 
 

 
 

                                                                                                                                                             
                                                                                            

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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. 

Faucets/ Vòi chậu 
Trap 

Ống thải 
(A) 

TLG07305V, TLG08305V, TLG09305V, 
TLG10305V, TLG11305V, TLP03301B (*) 

TVLF404 180~195 

 LT4704MTG19  

Simple, elegant styling, ultra-thin frame 

Thiết kế trang nhã, viền chậu siêu mỏng 

LINEAR CERAM material, increase durable 
Chất liệu LINEAR CERAM, tăng cường độ bền 

Stain Resistant, Easy-to-clean Surface with CEFIONTECT Technology 
Lớp men CEFIONTECT dễ dàng lau chùi, vệ sinh 

* The part is not provided with  the lavatory box. 
   Phụ kiện không bán kèm thân chậu. 
 

Notice: 
1) 1. Ensure that A dimension is extract when setting trap. 

2) 2. While installing process,  
3)     Please note to remove the drain valve attached to the faucet  (*). 
4)  

1) Chú ý: 
2) 1. Để lắp đặt ống thoát thải phải đảm bảo kích thước (A). 

3) 2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải đóng kèm (*) . 
 

4)  

 
 

 


