
A segunda geração
 da banheira mais inteligente do planeta.

Um toque no painel e seu banho é 
preparado automaticamente na 
temperatura e no nível de água escolhidos. 

Pode ser comandada à distância pelo 
celular. 

O design anatômico e elegante premiado 
internacionalmente garante maior conforto 
e beleza. 

A única no mundo com  corpo  injetado  
montado  em  um  chassi  de  aço.

NOVA

Um banho de design e tecnologia.



Espaçosa área de banho 

Painel de controle com visor de LCD

Preparo do banho via celular

Características Principais dos Modelos SH 130 e SH 320

- Memórias que guardam a preferência de até dois usuários.
- Iluminação por Leds com ajuste de intensidade em cinco níveis.
- Banho para uma ou duas pessoas.
- Desligamento automático na ausência de uso por tempo prolongado.
- Mensagem de voz informa etapas do banho.*
- Essência pode ser adicionada de forma automática.*
- Função Keep Warm mantém a temperatura da água durante o tempo desejado.**
- Higienização automática através da função Auto Clean.*
- Autodiagnose com conexão à assistência técnica iHouse.
- Integração com sistemas de automação de mercado.
- Interface de comunicação wireless padrão ZigBee.***
- Possível emissão de relatório de consumo on line.

* Somente para SH 320   ** Opcional para SH 320   *** Opcional para SH 130

                      OBSERVAÇÃO: ALGUMAS FUNÇÕES DEPENDEM DE ACESSO À INTERNET

Especificações Técnicas

Capacidade:  350 litros
Dimensões:  200 x 91 x 72 cm (c x l x a)
Peso:  70 kg para SH 130 e 80 kg para SH 320
Alimentação:  AC 110-240V / 50-60Hz / 100W para SH 130
                          AC 220V / 60Hz / 4000W para SH 320

Software para acesso remoto via celular adquirido 
separadamente.Verifique a compatibilidade do 
software de seu controle remoto com o seu celular.
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