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Dados Técnicos 

Para mais informação pré-venda sobre este produto, incluindo o manual de utilizador, por favor visite o site da Invacare

Portugal.

O Aquatec  Pure Bidet  é um tampo sanitário ideal para quem tem dificuldade em realizar uma 
higiene pessoal completa ou para as pessoas que procuram máximo conforto e bem estar. 
O Aquatec  Pure Bidet , com design moderno e de fácil montagem, adapta-se facilmente e 
discretamente à maior parte das sanitas. Os jatos suaves de água limpa regulados na pressão 
e temperatura ideais, garantem uma higiene nas zonas altamente sensíveis do nosso corpo. As 
principais características do Pure Bidet  incluem: 

•  Elevada funcionalidade
•  Tecnologia incorporada
•  Compatibilidade com as sanitas convencionais  

Elevada funcionalidade

•   Painel de comandos intuitivo com botões 
largos

•  Temperatura da água ajustável, vários tipos 
de jatos à escolha

•  Ajuste do bocal para se adequar melhor à 
higiene feminina ou higiene posterior

•  Secador de ar com temperatura ajustável
•  Assento aquecido com temperatura 

controlada
•  Luz noturna LED 
•  Tampa e tampo com função de fecho suave

Tecnologia incorporada

•  Aquecimento contínuo da água (não funciona durante a função de 
autolimpeza)

•  Autolimpeza do sistema dos bocais antes e depois de cada 
utilização

•  Proteção térmica para evitar o sobreaquecimento
•  Interrupção automática para economia de energia que é ativada 

através de sensor no assento 
•  Função de autodiagnóstico para detetar automaticamente o mau 

funcionamento 
•  Existência de um disjuntor para maior segurança e tranquilidade

Compatibilidade com as sanitas convencionais  

•   Aplica-se nos orificios do vaso sanitário destinados ao tampo de 
sanita convencional 

•  Fácil de montar e desmontar
•  Em conformidade com a norma DIN EN 1717 em relação às ligações 

seguras das canalizações da água.

Largura total                 389 mm

Comprimento total 515 mm

Profundidade total 156 mm

Peso produto 3.9 kg

Peso máximo utilizador 125 kg

Comprimento do cabo elétrico 1.4 m

Corrente 220 – 240 V AC, 50/60 Hz

Consumo máximo 1725 – 2053 W

Tipo de proteção IP X4

Tipo de baterias do comando 2 x AA (LR6) / 1.5 V

Pressão da água fornecida 79 – 735 kPa

Temperatura da água fornecida 3 – 35 °C

Volume da água função 
CLEANSING 

0.7 l/min

Volume da água função BIDET 0.85 l/min

Regulação pressão da água 3 níveis

38°

Visualize o video  
demonstrativo 


