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Nowy produkt w 2017 roku: Cyfrowa słuchawka natryskowa (art. nr 100 1657) firmy Steinberg

Inteligentne funkcje w łazience i kuchni
Oferta Steinberg w 2017 roku nie pozostawia nic do życzenia: po opracowaniu baterii sterowanej
dotykowo, samoczyszczącego się natrysku deszczowego i cyfrowej słuchawki, firma raz jeszcze
udowadnia, że posiada wiedzę specjalistyczną w zakresie wyszukanego i funkcjonalnego wzornictwa
łazienkowego i kuchennego.
Jedno dotknięcie i wszystko jest czyste
Na pewno nieraz spotkałeś się z taką denerwującą sytuacją: masz zajęte albo zbyt brudne ręce żeby
dotknąć czystych, błyszczących kurków i odkręcić lub zakręcić wodę, a woda płynie dalej, albo nie
płynie, w zależności od sytuacji. Dzięki nowej baterii umywalkowej Steinberg z funkcją dotykową i
sterowaniem bocznym, takie problemy to już przeszłość. Wystarczy delikatnie dotknąć obrotową
wylewkę lub korpus baterii, aby wyłączyć lub włączyć przepływ wody. Codzienne czynności kuchenne
stają się o wiele prostsze, nie wspominając już o oszczędnościach w zużyciu wody. Wodę można
także odkręcać w standardowy sposób, przy użyciu uchwytu. Funkcja dotykowa sterowana jest
oddzielnym Modułem Sterowania, dostarczanym razem ze wspornikiem naściennym do montażu pod
zlewem, zasilanym czterema bateriami AA. Sugerowana cena detaliczna to 595 Euro.
Natrysk deszczowy, który sam się odkamienia – po każdym użyciu w trybie delikatnego letniego
deszczu. Woda rozpylana przez nowy natrysk deszczowy 100 1683 produkowany przez firmę
Steinberg (seria 100) delikatnie dotyka Twojej skóry. Ten przyjemny masaż o stałym natężeniu
możliwy jest dzięki zastosowaniu dużej liczby małych dysz umieszczonych w główce prysznica, które
delikatnie rozpylają wodę pod niewielkim ciśnieniem. Aby można było dłużej korzystać z tego
komfortu, natrysk deszczowy dostarczany jest wraz z innowacyjnym systemem samoczyszczącym. Po
zakręceniu wody dysze w główce prysznica są automatycznie wypychane na zewnątrz, wyciskając
wszelkie gromadzące się tam pozostałości kamienia. Zabezpiecza to dysze przed powstawaniem
kamienia, gwarantując nieograniczony przepływ wody i zapewniając komfort korzystania z prysznica.
Słuchawka, która wyświetla zużycie i temperaturę wody
Najnowszy produkt firmy Steinberg umożliwia kąpiel pod natryskiem w komfortowej temperaturze przy
jednoczesnej możliwości śledzenia zużycia wody. Pod główką prysznica znajduje się podświetlany
ekran LCD, na którym wyświetlana jest wartość przepływu wody i jej temperatura. Na słuchawce
można ustawić trzy różne tryby natrysku (normalny, delikatny, masaż), co zapewnia doskonały komfort
i przyjemne wrażenia. Na wyświetlaczu temperatury można ustawić preferowaną temperaturę wody.
Jest to bardzo ważne, jeśli nie chcemy, aby woda do kąpieli lub natrysku nie była za zimna lub za
ciepła. Dzięki wyświetlaczowi temperatury jesteś zawsze bezpieczny. Ciśnienie przepływu zasila
wyświetlacz, żadne dodatkowe baterie nie są potrzebne.

