AN AESTHETIC
INTEGRATED
INTELLIGENCE
สัมผัสสุนทรียศาสตร์แห่งความงามและเทคโนโลยีของโถลุขภัณฑ์พร้อมฝารองนั่งอิเลคทรอนิคขนาดใหญ่
รูปทรง Slim ที่ผสานเป็นหนึ่งเดียวในชุดสุขภัณฑ์ Tunio Series ผ่านเส้นสายดีไซน์ที่สวยกลมกลืนทุก
รายละเอียด โค้งรับทุกสรีระ พร้อมปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ ด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานอัจฉริยะที่ให้คุณมี
ช่วงเวลาสุนทรียะเพลิดเพลินและสุขภาพดีได้ทก
ุ วัน บ่งบอกรสนิยมการใช้ชวี ต
ิ Digital Lifestyle ได้ทก
ุ ครัง้
ที่เชื่อมต่อประสบการณ์กับ Tunio
Experience the aesthetic of physical beauty and technology integrated as parts of the
design of Tunio Series, the electronic toilet with an elongated seat. The beautiful flow
of the ergonomic Tunio’s Slim design offers the ultimate physical and mental comfort
while intelligent functionality allows one’s private time to be the most relaxing and
hygienic, interconnecting digital lifestyle experience of modern-day consumers.
05

THE TUNIO
INTEGRATED
TOILET
C10227 The TUNIO Integrated Toilet
สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ รุ่นทูนิโอ
ชุดสุขภัณฑ์ TUNIO โดดเด่นด้วยฟังก์ชั่น “Automatic Flushing Sensor” เพียงลุกจากสุขภัณฑ์
ระบบก็จะทำการฟลัชอัตโนมัติ ทำให้คุณมั่นใจในความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งาน รวมถึงฟังก์ชั่น
การฉีดชำระล้างด้วยก้านฉีดชำระอัตโนมัติ ระบบเป่าลมอุ่น ระบบฝารองนั่งอุ่นที่สามารถปรับระดับ
หรือตำแหน่งแรงดันและอุณหภูมิ ให้เหมาะสมกับความชอบของแต่ละบุคคล ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
ยุคใหม่ทส่ี ามารถยกระดับความสะดวกสบายได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส
TUNIO Integrated One Piece Toilet with Automatic System :
TUNIO is aesthetically and functionally distinctive with the Automatic Flushing Sensor
System that operates right after user gets off the seat, guaranteeing the ultimate
personal hygiene. The level and location of automatic spray, warm air dryer and
heated seatcan be adjusted to suit different preferences of users, answering to
the modern-daylifestyle where life’s convenience can be brought by the fingertip.

Tunio ชุดสุขภัณฑ์ Integrated Design ที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อการ
ใช้งานคู่กับฝารองนั่งอิเลคทรอนิคโดยเฉพาะรุ่นได้อย่างสวยงามลงตัว ทันสมัย
ด้วยระบบ Automatic Flushing Sensor และรีโมทคอนโทรลแบบผิวสัมผัสสะอาด
กว่าด้วยก้านฉีดชำระสแตนเลสทีผ
่ า่ นการฆ่าเชือ้ ด้วยแสง UV อัตโนมัตท
ิ ก
ุ ครัง้ หลัง
การใช้งานพร้อมประสิทธิภาพการชำระล้างทรงพลัง Siphon Vortex เสถียร
ไร้เสียงรบกวนสะดวกแม้ไฟดับ สามารถกดชำระล้างได้ตามต้องการ
The integrated design of TUNIO toilet is meticulously formed to
perfectly complement the electronic seat technology as well as the
auto flush sensor and remote control system operated by a touch of
a finger, the stainless nozzle with automatic UV sterilization before
and after each use, the powerful Siphon Vortex that gives consistent,
noiseless performance and the ability to operate even during a
blackout.

TUNE IN / TURN ON
TUNIO’S LIFESTYLE

TUNE IN • ปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ ผ่านสุทรียภาพการใช้งานในรูปแบบ Digital Lifestyle
Readjust the physical and mental balance through Digital Lifestyle functionality.

TURN ON • ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เติมเต็มประสบการณ์ความผ่อนคลายสร้างบรรยากาศการใช้งานสะดวกสบายที่เหนือกว่า
The integration of modern technology that optimises relaxing experience and convenience of usage.

TUNIO’S FUNCTIONS
06 ระบบไฟกลางคืนแบบ LED
ส่องสว่างเมื่อไร้แสงสว่างในห้องน้ำ
ในยามกลางคืน
LED Night Light
Automatically Illuminate the
bathroom at night.
07 ระบบชำระล้างทรงพลัง Siphon Vortex
ประสิทธิภาพชำระล้างสูง เสถียร
ไร้เสียงรบกวน ด้วยน้ำ 6 ลิตร
Powerful Siphon Vortex
Ultimate flushing system offers,
noiseless, efficient and consistent
functionality with the usage of 6
litres of water.

03 ระบบชำระล้างก้านฉีดอัตโนมัติ
ชำระล้างก้านฉีดอัตโนมัติทุกครั้ง
ก่อนและหลังการใช้งาน
Self-Nozzle Cleansing
Automatically clean the nozzle before
and after each use.
04 ความสะอาดขั้นกว่า ด้วยก้านฉีดชำระสแตนเลส
ที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV อัตโนมัติทุกครั้ง
หลังใช้งาน ยับยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
Nozzle Sterilization
Superior with automatic UV nozzle
sterilization after each use, eliminating
everycause of bacteria.
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02

01 โถสุขภัณฑ์ขนาดใหญ่โค้งรับทุกสรีระ
ทีถ
่ ก
ู ออกแบบให้ใช้คก
ู่ บ
ั ฝารองนัง่ อเนกประสงค์
ขนาดใหญ่ รูปทรง slim โดยเฉพาะ สุดยอด
ความสบาย
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Integrated & Elongated Design
Tunio toilet is specially designed
perfectly suit the elongated seat whose
slim shape offers ultimate comfort.

08 ฝารองนัง่ อิเลคทรอนิค เปิด-ปิดนุม
่ นวล
ยืดอายุการใช้งาน
Soft-Close Seat
Gently operated with greater longevity.
09 ระบบชำระล้างแบบ Manual
เมื่อไฟฟ้าดับ สามารถกดชำระล้างได้ตาม
ความต้องการ (กดค้าง 5 วินาทีต่อครั้ง)
Flushable in Blackout
Flushable in blackout (pressing the
button for 5 seconds for one flush).

02 ระบบฟลัชชำระล้างอัตโนมัติ
สะดวกสบายด้วยระบบการตรวจจับผ่าน
เซ็นเซอร์หรือควบคุมผ่านรีโมทคอนโทรล
แบบผิวสัมผัส
Automatic Flushing Sensor
Offering greater convenience and
comfort with automatic flushing sensor
that can also be operated by a single
touch system.
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410

WATER
SUPPLY

535

1/2”

385
200

FINISHED FLOOR DRAIN

335
250
375
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Rich Bubble-Care Massage Wash
The soft touch of rich bubble care
massage wash offers suitable
stimulation to the blood flow,
eliminating every irritation from
disturbing the delicate private skin.

750
740

495
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05 ระบบนวดชำระนุ่มนวล
ด้วยสายน้ำผสานกับฟองอากาศทีน
่ ม
ุ่ นวล
ช่วยกระตุน
้ การไหลเวียนของโลหิต
ลดการระคายเคืองต่อผิวสัมผัส

FINISHED WALL
FINISHED WALL

04

4”
500

05
305

Automatic
Flushing Sensor
ระบบฟลัช
ชำระล้างอัตโนมัติ

Instant
Heating System
ระบบทำความร้อน
แบบทันที

Special Nozzle
ก้านฉีดชำระ
แบบพิเศษ

Self-Nozzle
Cleansing
ระบบล้างก้าน
ฉีดอัตโนมัติ

BIDET

CLEANSING

Faminine
Wash
ระบบชำระล้าง
ด้านหน้า

Posterior
Wash
ระบบชำระล้าง
ด้านหลัง

WATER TEMP

SEAT TEMP

DRYER TEMP

Water
Temperature
Adjustment
ปรับอุณหภูมิน้ำ

Heated Seat
Adjustment
ปรับอุณหภูมิ
ฝารองนั่ง

Warm Air Dryer
Temperature
Adjustment
ปรับอุณหภูมิลมอุ่น

PULSATING

Kid Wash
ระบบชำระล้าง
สำหรับเด็ก

Deodorization
System
ระบบฟอกอากาศ

Auto Wash
ระบบชำระล้าง
อัตโนมัติ

LED
Night Light
ระบบไฟกลางคืน
แบบ LED

Massage
ระบบนวด

Sensor
Activated Seat
ระบบเซ็นเซอร์
บนฝารองนั่ง

Warm
Air Dryer
ระบบเป่าลมอุ่น

Remote
Control
รีโมทคอนโทรล
แบบผิวสัมผัส

PRESSURE

NOZZLE

Pressure
Adjustment
ปรับแรงดันน้ำ

Nozzle
Position
Adjustment
ปรับตำแหน่ง
การฉีดชำระ

Electricity
Leackage
Prevention
ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว

Energy
Saving Mode
ระบบประหยัด
พลังงาน
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