
Secagem ao Natural? Fácil, com Tecnologia AirDry
A nova Tecnologia AirDry promove a secagem fácil do seus pratos com o 
fluxo de ar natural. A porta da máquina de lavar loiça abre 10 cm na última 
parte do programa. Assim, quando estiver pronto para descarregar a loiça, 
esta estará lavada e seca. Tudo ao natural.

AutoWash: loiça bem lavada com consciência ecológica
O sensor especial utilizado pela a nossa função AutoWash deteta a 
quantidade de sujidade para que a lavagem possa ser ajustada em 
conformidade. A utilização de água, energia e detergente é restringida aos 
mínimos necessários para um trabalho bem feito. Isto significa que a loiça é 
lavada da forma mais ecológica possível.

A vida é demasiado curta para pensar em lavagens
Não deixe que as tarefas domésticas se intrometam no 
seu estilo de vida. Com o seu programa de lavagem 
rápida, esta máquina de lavar loiça lava a sua loiça em 
apenas 30 minutos, deixando-lhe tempo livre para se 
divertir.

Escolha a melhor hora para tratar da loiça graças ao Início Diferido
A função de início diferido até 24 horas permite adiar o ciclo da máquina de 
lavar loiça até 24 horas em passos de uma hora. Pode programar o início da 
lavagem para quando tiver tempo ou vontade. É ideal para aproveitar os 
períodos de tarifa mais baixa ou para executar um programa quando não for 
necessário utilizar água quente.

Máquina de lavar loiça de 60 cm com sistema de secagem AirDry, capacidade 
de 13 talheres, Display LCD, 5 programas e 4 temperaturas, cuidado especial 
com os copos: GlassCare 45º e 2 suportes para copos softspikes, função 
XtraDry, Início Diferido 1h-24h, AutoOff, nível de ruído 47 dB(A), Motor 
Inverter, Branca

Compartimentos ajustáveis, para lavar loiça de diferente forma e 
dimensão 
A nossa máquina de lavar loiça possui compartimentos ajustáveis que podem 
acomodar objetos de qualquer forma e dimensão. Basta ajustar os suportes e 
levantar o cesto para carregar e lavar tudo de uma só vez e acabar com a 
necessidade de executar vários ciclos.

Product Benefits & Features

• Instalação: Livre instalação 
• Programa Vidros
• Painel Texto/Símbolos
• Painel com símbolos
• Início diferido 1h a 24h
• Indicador do tempo residual
• Fuzzy Logic (controlo electrónico do consumo)
• Lavagem por sensores - detecta o nível de sujidade da loiça e ajusta o 
consumo de água 
• Indicadores luminosos de falta de sal e abrilhantador
• Indicadores LED:  Início diferido 1h-24h, Programa selecionado, 
Abrilhantador, Sal, Extra seco
• Cesto superior ajustável com carga
• Cesto superior: 2 SoftSpikes, Suporte rebatível para chávenas, Pegas 
coloridas em plástico
• Cesto inferior:  2 suportes para pratos rebatíveis, Pega em plástico
• Cesto de talheres
• Segurança contra inundações com mangueira PEX

Máquina de lavar loiça de 60 cm para 13 talheres
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Instalação Livre instalação
Número máximo de serviços de loiça 
(UE 2017/1369) 13

Classe de eficiência energética 
(Regulamento (UE) 2017/1369) E

Emissão de ruído aéreo (UE 
2017/1369) 49

Nº de Programas 5
Número de Temperaturas 4

Programas de lavagem
AUTO Wash 45°-70°, Eco 50°, Copos 

45°, Intensivo 70º, Lavagem rápida 
60°

Funções Início diferido, Ligar/Desligar, Seleção 
de programa

Sistema QuickSelect Não
Tipo de cesto superior Ajustável à carga total
Material da tubagem Inox
MaxiFlex Não
Arrumação de talheres Cesto de talheres
Iluminação interior Não
Consumo de energia para 100 ciclos 
do programa Eco (UE 2017/1369) 94

O consumo de energia do programa 
eco em kWH por ciclo (UE 2017/1369) 0.936

Índice de eficiência energética (UE 
2017/1369) 55.9

Consumo de energia em modo 
desligado (UE 2017/1369) 0.5

Consumo de energia em modo stand-
by (UE 2017/1369) 0.5

O consumo de água do programa eco 
em litros por ciclo (UE 2017/1369) 9.9

Índice de eficiência de lavagem (UE 
2017/1369) 1.13

Índice de eficiência de secagem (UE 
2017/1369) 1.07

Duração do programa (UE 2017/1369) 3:57
Motor Inverter
SoftGrips Não
SoftSpikes 1 suporte SoftSpikes
Abertura automática da porta Sim
Desligar automático Sim

Opções cesto superior
2 SoftSpikes, Suporte rebatível para 

chávenas, Pegas coloridas em 
plástico

Opções do cesto inferior 2 suportes para pratos rebatíveis, 
Pega em plástico

BeamOnFloor Não
Proteção contra inundações Aqua Stop
Movimento -dobradiças duplas Normal

Product Specification
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