
Jaké jsou nevýhody elektrických zubních sprch  (převzato s recenzí od zákazníků ,kteří si 

zakoupily elektrickou zubní sprchu) najdete zde klikni zde  

 

 vyšší cena ústní elektrická sprcha by mohla levnější... provedení nepůsobí příliš 

kvalitním dojmem .V malé koupelně problém umístění. V základní sadě bych uvítal 4 

základní kartáčky-trysky  pro celou rodinu. 

 

 překvapila mne hlučnost, ač inzerovaná je jako nízká, hluk je větší než holicí strojek, 

ale menší než fén :-) jen 2 ks klasických nástavců,krátká tlaková hadička 

 

 elektrická zubní sprcha musí být v dosahu zásuvky , Vlhne a zavápnuje se  také dno 

úložného boxu, nutné čistit. 

 

 za cenu by mohl být výrobek kvalitnější. Po půl roce používání se zasekává vypínač 

proudu tlakové vody na držátku. V knížce není uveden autorizovaný servis a záruka se 

nevztahuje na trysky. 

 

 plastové díly na stojánku po čase praskají, stojánek zůstává funkční ,ale velmi 

nevzhledné . 

 Zubní kartáčky od  …se nám již několikrát porouchal, byl jen pro zlost . Neustálá 

výměna těla - prodejce tvrdošíjně odmítá vrácení kupní ceny. 

 

 nepochopitelné spouštění tlaku vody. Pořád držet neteče, pustíte teče. Tedy po 

spuštění ihned držet, při manipulaci stále držet :( 

 

 je potřeba si dávat si pozor na držák trysky, je poměrně křehký, nám už jednou praskl 

při přenášení. 

 

 malá nádržka pro ústní sprchu,neohřívá vodu, jen 1m přívodní šňůra, dokoupit 

plastový kalíšek na doplňování vody Nádržka na vodu mohla mít vyšší kapacitu. 

 

 problematické uložení příslušenství, náhradní nástavce jsou umístěny ve víčku 

nádržky o něco horší manipulace s nádobkou na vodu (kam s ni ?) 

 

 nevýhodou je obrácená funkce tlačítka u spuštění sprchy ( při zmáčknutí tlačítka na 

rukojeti se vypíná tryska ). Sprcha má nízký tlak ,škoda, že hlavní vypínač není přímo 

na držátku. Také se zasekává  tlačítko pro přerušení proudu vody, obrácený chod 

vypínače na ručce,bral bych kdyby se sním voda zapínala než vypínala,takhle voda 

stříká hned po zapnutí hlavního vypínače. Je to nedořešená funkce tlačítka na 

zastavení vody, více by mi vyhovovalo, kdyby se jím přívod vody zapínal. 

 

 čekal jsem vyšší frekvenci pulzů, zcela určitě není deklarovaných 1200x za minutu, 

odhadoval bych to tak na polovic 

 

 nádobka na vodu nepatrně nedoléhá, je potřeba ji přitlačit. víčko s jinýma tryskami 

není vhodně umístěno pro manipulaci s nádržkou 

 



 nejde standardně  upevnit na zeď,držák na zeď není součástí a cena za něj se pohybuje 

kolem 600kč, sprcha se musí po použití vrátit do držáku na přístroji, jinak obsah 

nádržky vyteče ven. 

 Kratší a tuhá hadička. drahé příslušenství - pro uchycení na zeď nutnost dokoupit další 

poměrně drahý prvek 

 

 při zapnutí ihned stříká voda, nutno držet tlačítko - lepší a bezpečnější je obrácená 

varianta. 

 

 spojovací hadička (prochází tekutina) mezi přístrojem a koncovkou by mohla být z 

kvalitnějšího materiálu méně náchylného na tvrdnutí a následné poškození 

prasknutím. Lze však zajistit jako náhradní díl. Uchycení víčka k přístroji by mohlo 

být rovněž robustnější. 

 

 


