Aquatec®

Pure

Oplev den rene forskel

Aquatec Pure er en komplet bidetløsning for alle, der ønsker lettere
og bedre hygiejne i forbindelse med toiletbesøg. Aquatec Pure
sikrer i kombination med det eksisterende toilet en forbedring
af sundhedstilstanden for brugeren. Undersøgelser, med brug
af bidetsædet, viser et fald på omkring 75-80 % af tilfælde med
blærebetændelse og hudproblemer. Aquatec Pure leveres med
justerbar dysefunktion, effektiv tørrefunktion, varme i toiletsædet,
økonomisk strømsparefunktion samt soft close låg. Alle funktioner
styres ved hjælp af den let forståelige håndbetjening.

Enkel at anvende

Unik og komfortabel sædeløsning

Aquatec Pure tilbyder mange funktioner. Den
indstillelige dyse sørger for nænsom, behagelig og
samtidig effektiv rengøring. Dysens kraft og placering
kan enkelt indstilles ved hjælp af den praktiske
håndbetjening. Håndbetjeningens ”AUTO” knap
gennemfører en hel vaskecyklus, således skal brugeren
kun tænke på at trykke på én knap efter toiletbesøg.

Aquatec Pure har et unikt og komfortabelt
toiletsæde, der er udstyret med varme
samt praktiske sensorer, som sikrer, at
bidetfunktionerne kun kan fungere, når brugeren
sidder på sædet. Endvidere er Aquatec Pure
udstyret med LED belysning, for tryg adgang i de
mørke nattetimer.

Tilbehør og egenskaber

Vaskedysen fungerer altid
optimalt og hygiejnisk grundet
en special selvrensefunktion,
der gennemføres efter hver
vaskecyklus.

Den let forståelige håndbetjening
er enkel at anvende og kan
placeres netop der, hvor det er
mest optimalt for brugeren.

Håndbetjeningens ”AUTO” knap
gennemfører en hel vaskecyklus.
Således skal brugeren kun tænke
på at trykke på én knap efter
toiletbesøg.

Tekniske data
For en fuldstændig information venligst se brugermanual på www.invacare.dk
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