Επιτραπέζιο πλυντήριο πιάτων, 55 cm, Λευκό
POWERJET7

POWERJET7
Κατανάλωση & επιδόσεις
• Ενεργειακή κλάση¹: F
• Ενέργεια² / Νερό³: 61 kWh / 8 λίτρα
• Χωρητικότητα: 6 σερβίτσια
• Διάρκεια προγράμματος#: 3:55 (ώρες:λεπτά)
• Επίπεδα θορύβου: 54 dB(A) re 1 pW
Προγράμματα & ειδικές λειτουργίες
• 6 προγράμματα: Εντατικό 70 °C, Ανάμεικτα 65 °C,
Οικονομικό 50 °C, Ποτήρια 40 °C, Γρήγορο 45 °C, Πρόπλυση
• 1 ειδική λειτουργία: extra γρήγορο - μείωση χρόνου πλύσης
Εξοπλισμός καλαθιών
• Ευέλικτο καλάθι με κινούμενη θήκη για μαχαιροπίρουνα και
ράφι για φλυτζάνια
Τεχνολογία & ασφάλεια
• Eco Motor - κινητήρας τεχνολογίας BLDC, πιο αθόρυβος, πιο
οικονομικός και πιο ανθεκτικός από το συμβατικό
• Αισθητήρας φορτίου
• Auto 3in1 - αναγνώριση είδους απορρυπαντικού
• Glass Protect - σύστημα προστασίας γυαλικών
• Θερμαντήρας ροής, με ενσωματωμένη αντλία
• Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο τριών επιπέδων
Ενδείξεις & χειρισμός συσκευής
• LED ενδείξεις για τη φάση του προγράμματος
• Επιλογέας προγραμμάτων με ενσωματωμένο πλήκτρο
START
• Φωτεινή ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού, λαμπρυντικού
Χαρακτηριστικά ασφαλείας
• Πολλαπλή προστασία διαρροών
Εξαρτήματα που περιλαμβάνονται
5201369639800
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Χαρακτηριστικά

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης (Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369): F
Κατανάλωση ενέργειας για 100 κύκλους προγράμματος Eco (ΕΕ
2017/1369): 61
Μέγιστος αριθμός σερβίτσιων (ΕΕ 2017/1369): 6
Η κατανάλωση νερού του προγράμματος eco σε λίτρα ανά κύκλο (ΕΕ
2017/1369): 8,0
Διάρκεια προγράμματος (ΕΕ 2017/1369): 3:55
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ 2017/1369): 54
Κατηγορία εκπομπών αερόφερτου ακουστικού θορύβου (ΕΕ
2017/1369): D
Εντοιχιζόμενη / Ελεύθερη: Ελεύθερη συσκευή
Ύψος υποτοιχισμού (mm): 0
Διαστάσεις του προϊόντος (Υ x Π x Β) (mm): 450 x 551 x 500
Διαστάσεις εντοιχισμού (υ x π x β):
Βάθος με ανοιχτή πόρτα στις 90 μοίρες (mm): 845
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια: Όχι
Μέγιστο ύψος για τα ποδαράκια (mm):
Ρυθμιζόμενη βάση (ποδιά): Όχι
Καθαρό βάρος (kg): 21,842
Μεικτό βάρος (kg): 23,5
Ονομαστική ισχύς (W): 2400
Ηλεκτρικό ρεύμα (A): 10
Τάση (V): 220-240
Συχνότητα (Hz): 50; 60
Μήκος καλωδίου ηλεκτρικής παροχής (cm): 175
Τύπος πρίζας: Πριζα Gardy με γείωση
Μήκος σωλήνα εισόδου νερού (cm): 150
Μήκος σωλήνα εξόδου νερού (cm): 215
Κωδικός EAN: 5201369639800
Τύπος εγκατάστασης: Επιτραπέζια συσκευή

Κατανάλωση και στοιχεία σύνδεσης
2021-05-25

