SPECIFICATION S
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

Item number: LT4724
Mã sản phẩm

CONSOLE LAVATORY
CH ẬU Đ ẶT TRÊN BÀN

F eatures
Đặc điểm
Modern, luxury design
Thiết kế hiện đại, sang trọng
Linear Ceram material - Utra thin 4mm basin
Chất liệu Linear Ceram - Viền chậu siêu mỏng 4mm
CeFiONtect technology: super smooth, ion barrier glazing for a clean
lavatory
Công nghệ CeFIONtect giúp bề mặt chậu siêu nhẵn, hạn chế tối đa
các vết bẩn, vi khuẩn
Rear overflow
Thiết kế với lỗ thoát tràn

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:
No/ Không có
Product dimension/ Kích thước sản phẩm:
L260 x W400 x H107 (mm)
Material/ Vật liệu:
Vitreous china/ Sứ vệ sinh

P arts description
Danh mục phụ kiện

LT4724

Lavatory/ Thân chậu

L4724

Lavatory body/ Thân sứ

LW4724V

Fixing set/ Bộ ốc cố định

HF7A100U

Pop up - Waste/ Bộ thoát thải

HF4A118

Bress privot/ Trục gắn lọc rác

HF6A178

C olors
Màu sắc
White (cefiontect)
Trắng (cefiontect)
Optional/ Tùy chọn
Faucets/ Vòi chậu
TLP01701J/TLP01702S,
TLG01306B, TLG03304B
(TLG07303V, TLG08303V, TLG09303V,
TLG10303V, TLG11303V) (*).

1)

1)

Trap
Ống thải

(A)

TVLF402

155~170

TVLF402

155~170

Notice:
1. Ensure that A dimension is extract when setting trap.
2. While installing process,
Please note to remove the drain valve attached to the faucet (*).
Chú ý:
1. Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A).
2. Trong quá trình lắp đặt, chú ý loại bỏ bộ thoát thải kèm vòi (*).
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