Máquina de Lavar Loiça, Instalação Livre, 60 cm, Branco
3VS572BP

3VS572BP
• Consumo de água programa ECO 50 ºC: 9.5 litros
• Classe de Eficiência Energética E (numa escala de eficiência
energética de classes de A a G)*.
• Motor ExtraSilencio
• Capacidade: 13 serviços padrão
• gaveta Vario, 3º nível de carga
• Display digital
• Programação diferida até 24 horas
• Indicação do tempo restante e estado de programa indicador de erro na admissão de água, Indicador de tempo
restante, 'Pausa+Carga'
• Indicação electrónica de falta de sal e Indicação electrónica
de falta de abrilhantador
• Aqua-Sensor, Sensor de carga
• 5 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Rápido 65 °C e Pré-lavagem
• Funções: Meia Carga e +rápido
• Função especial 'Pausa+Carga', indicador de erro na
admissão de água, Indicador de tempo restante
• Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario Permutador de
calor
• Detecção automática de detergentes combinados
• Cesto superior regulável em altura Rack Matic 3 níveis
• Assistente de dosagem
• Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 0 / Suportes
rebatíveis no cesto inferior (2x)
• Interior em aço inoxidável e Polinox com 10 anos de garantia
• Termosolar: Possibilidade de ligação a água fria ou quente
com temperatura até 60ºC
Acessórios incluidos
4242006267506

Máquina de Lavar Loiça, Instalação Livre, 60 cm, Branco
3VS572BP

Características

Classe de eficiência energética (Regulamento (UE) 2017/1369): E
Consumo de energia para 100 ciclos do programa Eco (UE
2017/1369): 94
Número máximo de serviços de loiça (UE 2017/1369): 13
O consumo de água do programa eco em litros por ciclo (UE
2017/1369): 9,5
Duração do programa (UE 2017/1369): 3:30
Emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): 48
Classe de emissão de ruído aéreo (UE 2017/1369): C
Tipo de construção: Livre instalação
Altura sem tampo (mm): 30
Dimensões do produto (mm): 845 x 600 x 600
Medidas do nicho para instalação(mm):
Profundidade com porta aberta a 90 graus (mm): 1155
Pés ajustáveis: Sim
Ajuste máximo dos pés (mm): 20
Plinto ajustável: Não
Peso líquido (kg): 46,761
Peso bruto (kg): 48,0
Classificação da ligação (W): 2400
Corrente (A): 10
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50; 60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 175
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada (cm): 150
Comprimento da mangueira de saída (cm): 190
Código EAN: 4242006267506
Tipo de instalação: Encastre por baixo
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2021-03-23

