
VICHY PRESTIGE
YÜKSEKLÝÐÝ AYARLANABÝLEN AFFUSION KÜVETÝ

Islak masaj,sabunlu masaj, peeling, sýcak taþ ve ayurveda gibi uygulamalarda kullanýma uygun 
ünite.

Duþ Kollarý:
? Dönebilen, kývrýmlý plastik duþ kollarý renk:beyaz
? 5 adet ayarlanabilen ve kilitlenen PVC duþ baþlýðý, -boru tesisatý dahil-
? Sýçramalardan koruyucu çýkarýlabilir baþlýk

Teçhizat: 
? Boru sistemi ve bloke edici valf DN 20'yi de içeren,  duþ ýsýsýný ayarlamaya yarayan termostat 
musluðu DN 20 
? Boru sistemi ve bloke edici valf DN 15'i de içeren, temizleme tüpü
? Tüm parçalar son kalite parlak krom

Bank: 
? Plastik dýþ yüzey
? Islak þilte
? Elektromekanik yükseklik ayarý (ücretsiz bakým)
? Ayar aralýðý yaklaþýk: 235-875 mm
? Kaplama yan yüzey

Kontrol Ünitesi: 
? Sýcaklýk ayarlarý için ekrana sahip membran klavye 
? El duþunu çalýþtýrmak için kontrol düðmesi
? Yüksekliði ayarlayabilmek için kontrol düðmesi 

Teknik Bilgiler:
Ölçüler (uzunluk x geniþlik x yükseklik): yaklaþýk 2350 x 900 x 725/790 mm 
Elektrik baðlantýlarý: 230 V; 50Hz; 0,7 kW
(Model:5.75-0)



VICHY PRESTIGE
YÜKSEKLÝÐÝ AYARLANABÝLEN AFFUSION KÜVETÝ

“Yýldýz ýþýðý” Etkisi:

Patentli renkli banyo ýþýðý: 
? 150 fiberoptik lamba entegresi ile 
elde edilen muhteþem yýldýz ýþýðý etkisi
? Toplam 8 farklý renk uygulamasý 
yapýlabilir
? Seçilen bir çok renkle ya da tek bir 
renkle bakým yapabilme

Aydýnlatma Sistemi:
? Canlý renk filtresi ve 150 fiberoptik 
aydýnlatma projektörünün entegre 
edilmesi
? Aydýnlatma projektörünün gücü: 120 
W
? Renkler:  eflatun, somon,portakal,sarý,mavi, turkuaz, yeþil, transparan
? Küvet  paneline  eklenmiþ açma/kapama ve renk deðiþtirme butonu
(Model:5.75-3)

Renklendirilmiþ Plastik Kaplama:
RAL renk seçeneklerine sahip plastik kaplama
(Model:COL2)

Islak Þilte:
(Model:5.65-6)

Baþ Desteði: 5.65-7

Bacak Desteði: 5.65-8

Renklendirilmiþ Dýþ Yüzey: 
(model:Col 1)

Renklendirilmiþ Duþ Kolu:
(Model: Col3)

Isýtýlabilen Yaz Yüzey:
(Model:5.75-2)

Shirodhara Bakýmý Ýçin  Ayurveda Ekipmaný:
? Ayurveda yaðlarý için ayrý drenaj(boþaltým)
? Ayurveda yaðlarý için ayrý entegre tepsi 

Tazyikli Su  Ýçin Küvet Ekipmaný:
? PVC'den yapýlmýþ tazyikli suya karþý dirençli kontrol elemanlarý
? Tüm parçalar son kalite plastikten yapýlmýþtýr
? Tüm astarlama plastikten yapýlmýþtýr.
? Bu versiyon deniz suyu ve termal su uygulamalarý için uygundur.
(Model:5.75-6)

Küvet Giriþ Kademesi:
1 kademe 
(Model TR1)
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