
Aquatec®

Pure Bidet 

Ervaar het verschil

De Aquatec Pure Bidet is een complete bidet zitting, met een 
eenvoudige handbediening voor het instellen van de sproeikop, de 
waterdruk en de watertemperatuur. De temperatuur van de zitting is 
naar wens instelbaar, de föhn zorgt voor automatische droging. De 
bril en deksel vallen zacht en gelijkmatig dicht. Bovendien beschikt 
de Pure Bidet over een energiebesparende stand, wat hem tot 
beste keus maakt. 
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Handbediening
Eenvoudig te bedienen.

Bidet
Voor grondige anale reiniging.

Lady douche
Milde reiniging voor de 
vrouwelijke hygiëne.

Eigenschappen en opties

Move functie
Reinigt met een bewegende 
sproeikop heen en terug een 
groot oppervlak.

Verwarmde zitting
De temperatuur is naar wens 
instelbaar.

ELB
Blokkeert lekstroom, voor extra 
veiligheid.

Bril sensor
Werkt alleen wanneer de 
gebruiker op de zitting zit.

LED nacht licht
Automatische nachtverlichting.

Eenvoudig te monteren
Mogelijk om te bevestigen 
en weer los te maken zonder 
gereedschap.

Soft close zitting
Bril en deksel vallen zacht dicht.

Zelfreinigende sproeikop
De sproeikop reinigt zichzelf 
voor en na elk gebruik. Ook 
handmatige reiniging is mogelijk.

Automatisch reinigingspro- 
gramma
Automatisch programma voor 
reiniging en droging met één 
druk op de knop.

1558215
Zitbreedte 364 mm
Zitdiepte 430 mm
Zithoogte 30 mm
Totale breedte 384 mm
Totale diepte 515 mm
Breedte binnenring 226 mm
Diepte binnenring 275 mm
Max. gebruikersgewicht (kg) 125 kg
Gewicht (kg) 4,3 kg

Voltage AC230-240 V, 50 Hz
Max. stroomconsumptie 1.160 W
Lengte stroomkabel 1,4 m
Watertoevoer reinigingsfunctie 0,95l/min.
Watertoevoer bidetfunctie 0,95l/min

Technische gegevens


