
 
(Q����) بیده هاى خود شور توالت فرنگى دیجیتال کوواس  

با توجه به تکنولوژى و طراحى به کار رفته در بیده هاى خودشور دیجیتال ، در سالهاى اخیر عده ى زیادى در اروپا ، آمریکا و آسیا روى به استفاده از این دستگاهها آورده اند. به طور ویژه ، هم اکنون در بیش از 80 درصد
 منازل و هتلها در ژاپن و کره جنوبى ، سرویسهاى بهداشتى مجهز به بیده هاى خود شور نصب شده روى توالت فرنگى هستند.

با اخذ استانداردهاى کیفى الزم ، صادرات خود را به انواع بیده توالت فرنگى در کره جنوبى معرفى نموده و  با به کار گیرى سیستم تولیدى وکیفى برتر ، خود را به عنوان پیشتاز و بزرگترین سازنده  شرکت کوواس کره جنوبى 
 کشورهاى آمریکا ، انگلیس  ، آلمان ، فرانسه ،  چین و روسیه گسترش داده است.

با فشردن دکمه هاى تعبیه شده روى پنل دیجیتال متصل به بیده ، بازار ، عملیات شستشو را بدون دخالت دست و تنها  با قابلیت نصب آسان روى توالت فرنگى هاى موجود در  : بیده هاى این شرکت   Quoss محصوالت  
  به پاکیزگى و با کمترین میزان مصرف آب اجرا مى کنند. در حال حاضر ،  محصوالت در دو مدل Q-۷۷۰۰ (Premium) و Q-۵۵۰۰ (Deluxe) در دسترس مشتریان محترم ایرانى قرار گرفته شده است.

این سیستم ها  مزایاى ساده و اصلى 
:

     • افزایش بهداشت با پاشش مستقیم آب حاوى حباب هاى هوا (بدون انتقال آلودگى ناشى از دخالت دست) 
          • صرفه جویى در مصرف آب : تا بیش از 70 درصد کاهش آب مصرفى در سرویس بهداشتى 

              • کاهش  و حتى حذف مصرف دستمال کاغذى با توجه به شستشوى خودکار پاششى و خشک کن هواى گرم 
                  • ترکیب مزایاى فوق براى کسانى که الزام یا ترجیح به استفاده از سرویس فرنگى دارند ، از جمله سالمندان ، زنان باردار ، افرادى که مشکالت مفصلى داشته و یا بیماران ، و حتى کودکان ، از این سیستم ها

                             گزینه اى کارامد ،  به صرفه و اقتصادى ساخته است. ضمن آنکه مزایاى بهداشتى و آسایشى این محصول ،  عمال استفاده معمول از آن را در منازل نیز روز افزون و رو به رشد ساخته است.

(Q-۷۷۰۰ ,Q-۵۵۰۰) :مشخصات ویژه محصوالت                               

                                     • نازل پاششى از جنس استیل بوده و نظافت آن به صورت خودکار انجام مى شود. 
                                              • قابلیت آسان کنترل موقعیت پاشش و کنترل دما و فشار آب با استفاده از پنل دیجیتال فراهم شده است. 

                                                        • پاشش آب مخلوط با حباب جهت نظافت بیشتر که به خصوص به دلیل استفاده از آب گرم خروجى دستگاه ، از احتمال رشد باکترى ها در محیط کاسته و با وجود گزینه ى 
                                                                      شستشوى مجزا براى بانوان ، نظافت و ایمنى بهترى  فراهم مى سازد. همچنین ،  آب گرم به کار گرفته شده ،  در کاهش مشکالت دفع و همورویید موثر است.

                                                                              • دستگاه مجهز به گرمکن نشیمنگاه توالت فرنگى مى باشد. 
                                                                                         • دستگاه مجهز به حسگر / سنسور بوده و تنها هنگامى که استفاده کننده بر روى آن نشسته است اقدام به پاشش آب مى نماید. 

                                                                                                        • درب آرام بند پیش بینى شده است. 
                                                                                                                  • دستگاه به روش Ultra-Violet استریل شده و همچنین مجهز به گزینه ى خوشبو کننده است. 

                                                                                                              
                                                                                                                        عالوه بر مشخصات فوق ، مدل Q-۷۷۰۰ از امکانات زیر هم برخوردار است:

                                                                                                                      
                                                                                        • ریموت کنترل پیشرفته با امکانات وسیع تر

                                                                                                                           • نازل هاى جداگانه براى بانوان و آقایان 
                                                                                                                               • گزینه ى ماساژ (پاشش آب گرم با تغییر فشار و نقطه پاشش) 

                                                                                                                                    • درجات کنترلى بیشتر نسبت به مدل  5500 در خصوص کنترل موقعیت پاشش و کنترل دما و فشار آب 
                                                                                                                                             • نمایشگر ساعت 
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