STE8642L

WYPRZEDAŻ
Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, wysokość: 86 cm, szerokość: 60 cm, system planetarnego zmywania, EnerSave A+++, zawiasy
FlexiFit, oświetlenie wnętrza komory
EAN13: 8017709224035

WZORNICTWO / OBSŁUGA Ukryty panel sterowania ze stali nierdzewnej Sterowania za pomocą przycisków PROGRAMY /
ROZWIĄZANIA / PARAMETRY 5 programów standardowych: namaczanie, szkło, eco, auto 45°-65°C, ultraclean 5 programów szybkich:
szybki 27 min, eco-szybki, szybki delikatny, szybki standardowy, mocny i szybki 6 temperatur zmywania: 38°C, 45°C, 50°C, 55°C, 65°C, 70°C
System planetarnego zmywania FlexiFit - specjalna konstrukcja zawiasów QuickTime - funkcja skrócenia czasu zmywania FlexiZone 1/2 załadunku FlexiTabs - funkcja efektywnego użycia tabletek Enersave - funkcja oszczędzania energii Automatyczne otwarcie drzwi
zmywarki po zakończeniu cyklu zmywania z aktywną funkcją Enersave Oświetlenie wnętrza komory (biały LED) ActiveLight - wskazanie
pracy urządzenia na podłodze Wyświetlacz LED, biały, przedstawiający opóźniony start oraz czas trwania cyklu Wskaźniki LED
przedstawiające poziom soli oraz nabłyszczacza Funkcja opóźnionego startu od 1 do 24 godzin Automatyczne namaczanie poprzez funkcję
opóźnionego startu Naturalne suszenie kondensacyjne Acquastop - pełne zabezpieczenie Aquatest - czujnik zabrudzenia wody
DualWater - możliwość podłączenia ciepłej wody (max 60°C) - oszczędność energii elektrycznej do 35% KOMORA WEWNĘTRZNA
Załadunek: 13 kompletów Załadunek naczyń w dolnym koszu: max. Ø35 cm Załadunek naczyń w górnym koszu: max. Ø23,5 cm Trzecie
górne ramie spryskujące FlexiDuo - szuflada na sztućce, kolor szary Górny kosz o regulowanej wysokości (3 poziomy) wraz z EasyGlide
Dolny kosz ze składanymi półkami wraz z specjalnymi wkładkami, optymalizującymi proces suszenia Kosze w kolorze szarym, uchwyty w
kolorze niebieskim Cała komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej Filtr ze stali nierdzewnej Zawiasy samopoziomujące Regulacja
tylnych nóżek od frontu SPECYFIKACJA TECHNICZNA Moc przyłączeniowa: 1,8 kW Zużycie energii: 0,81 kWh/cykl Zużycie wody: 9 l/cykl
Cykl normatywny: ECO Czas trwania cyklu normatywnego: 175 min Roczne zużycie energii: 230 kWh Roczne zużycie wody: 2520 l
Poziom hałasu: 42 dB(A) Zabezpieczenie: 10 A Napięcie: 220-240 V Częstotliwość: 50 Hz
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