
Bel gerust met een douchewc specialist van Frissebips, indien je 
meer vragen hebt over de Brondell Swash 1400EU, de opvolger 
van de Coway BA13 series. Info@frissebips.nl of 06-55132763.

Gewicht Circa 7.2 kg

Afmetingen bidet bril 38cm x 49.6cm x 14.5cm
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Gebruiksersprofielen voor 2 users •
Auto wash programma •
Nachtlamp •
Zachtsluitende deksel (zitbaar) •
Brilsensor te (de)activeren •
Quick-Release zitting •
Automatische eco bespaarmodus •
Draadloze afstandsbediening met houder •

Twee metalen sproeiers (bidet en lady wash) •
Instelbare sproei-armen •
Sterilisatie van sproeikoppen •
Zelfreinigende sproeikoppen (voor en na gebruik) •
Bidet Wash (achter) •
Lady Wash (voor) •
Instelbare waterdruk •
Instelbare watertemperatuur •
Oscillerende reiniging (massage) •
Kalkfilter bij de watertoevoer •

Instelbare spray instellingen •
Soft Closing deksel en brilzitting •
Ergonomische verwarmde bril •
Waterverwarmer van keramiek •
Instelbare spray wijdte •
Vervangbare koolstoffilter tegen geurtjes •
Warme luchtföhn •

Beperkte garantie Drie Jaar

Stroompunt WCD geaard



Warme föhn droger
De Swash is uitgevoerd met een 

warme föhnfunctie waarvan de 

temperatuur naar wens instelbaar is. 

De föhn voorkomt het gebruik van 

toiletpapier en geeft een schoon en 

verfrissend gevoel na elke spoelbeurt. 

Subtiele
Nachtlamp 
De subtiele handige 

nachtlamp verlicht de weg 

in de nacht, zodat u niet het 

grote licht hoeft aan te 

doen en wakker schrikt.

Volledig instelbare 
Wasinstellingen 
De programmeerbare modus 

maakt het mogelijk voor 2 

personen de instellingen van 

watertemperatuur, waterdruk, 

spray wijdte en massage te 

bewaren.

De handige Auto knop speelt een 

compleet was- en föhnprogramma 

achter elkaar af.

Zelfreinigende 
Stalen sproeikoppen
De zelfreinigende roestvrijstalen 

sproeikoppen zijn hygiënisch en  

hebben een langere levensduur dan de 

plastic sproeikoppen gebruikt in de 

branche. En met een druk op de knop 

steriliseer je beiden sproeiers.

Verborgen water- & 
Stroomaansluitingen
De verborgen uitsparing op de bidetbril  

verbergt de water- & stroomaansluiting, 

zodat het strakke design niet wordt 

onderbroken. 

Vervangbare koolstoffilter 
De vervangbare koolstofilter is handig 

geplaatst en maakt een snelle 

vervanging eens per 6 maanden snel 

en efficient. De filter zorgt voor 

zuivering van nare geurtjes in het toilet. 

Onze meest geavanceerde douchewc. 
Brondell’s nieuwe vlaggenschip en opvolger van de Coway BA13 series, 
is compleet opnieuw ontworpen om te voldoen aan de snel veranderde 
eisen van de huidige douchetoilet gebruiker. Een nieuw design, 

beproefde kwaliteitsonderdelen en de laatste technologie maken de 
Swash 1400EU de meest geavanceerde douchetoilet in ons assortiment.
Nu exclusief te koop bij Frissebips, de douchewc specialisten.




