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מדיח צר מסדרת speedMatic
✓  - varioSpeed Plusהדחה וייבוש במהירות כפולה תוך שמירה על תוצאות
מבריקות
✓ דירוג אנרגיה  - Aהיעיל והחסכוני ביותר בצריכת החשמל
✓ גמישות מירבית באמצעות  varioFlex Plusוהמפלס השלישי varioDrawer
✓ מדיח שקט במיוחד –  44dBשקט במיוחד! !
✓  – HygienePlusלחיטוי הכלים בחום מוגבר – לבקבוקי תינוקות ,קרשי חיתוך
ועוד

Features
נתונים טכניים
צריכת מים )ליטר( 9.0 :
מובנה/נפרד  :מובנה
גובה עם משטח עבודה )מ"מ( 815 :
גודל נישה נדרש להתקנה )גובה  xרוחב  xעובי( x 450 x 550 815-875 :
עומק עם דלת פתוחה בזווית של ) 90°מ"מ( 1155 :
Adjustable feet : Yes - front only
יכולת כיוון מרבית של הרגליות )מ"מ( 60 :
משקל נטו )ק"ג( 35.8 :
משקל ברוטו )ק"ג( 38.0 :
דירוג חיבור )ואט( 2400 :
זרם )אמפר( 10 :
מתח )וולט( 220-240 :
תדירות )הרץ( 60 ;50 :
אורך כבל חשמל )ס"מ( 175 :
סוג התקע Gardy plug w/ earthing :
אורך צינור הכניסה )ס"מ( 165 :
אורך צינור יציאה )ס"מ( 205 :
קוד EAN : 4242003656754
מספר מקומות 10 :
צריכת אנרגיה שנתית )קו"ש/שנה(  -חדש )EC) : 211/2010/30
צריכת אנרגיה )קו"ש( 0.75 :
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) : 0.10
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) : 0.10
צריכת מים שנתית )ליטר/שנה(  -חדש )EC) : 2520/2010/30
ביצועי ייבוש A :
התוכנית המאוזכרת Eco :
זמן מחזור שלם של התוכנית המאוזכרת )דקות( 185 :
רמת רעש )דציבל( 44 :
סוג ההתקנה  :משולב באופן חלקי
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 10מערכות כלים
צריכת מים צריכת מים חסכונית במיוחד  9 -ליטר !
צריכת חשמל 0.75 :קוט"ש
דירוג אנרגטיAAA :
עוצמת רעשDB 44 :
דירוג יעילות ייבוש A
 6תכניות :אוטומטית  ,65°C - 75°Cאוטומטית ,45°C - 65°C
אוטומטית  ,35°C - 45°Cחסכונית  ,50°Cמהירה ב  29 -דקות  ,45°Cקדם
שטיפה
 3לחצנים :לחצן  – intensiveZoneאיזור ניקוי מוגבר בסלסלה התחתונה
 – varioSpeedPlus ,להדחת מדיח מלא בכלים בחצי הזמן– HygienePlus ,
לחיטוי הכלים בחום מוגבר – לבקבוקי תינוקות ,קרשי חיתוך וכד'
 - dosageAssistמערכת פירוק אקטיבית של טבליות הניקוי לתוצאות
מיטביות
 - iQdriveמנוע ללא פחמים
 - DuoPowerממטרה עליונה כפולה לעוצמת ניקוי מושלמת
מערכת חיישנים הכוללת - aquaSensor :חיישן צלילות/עכירות המים לקבלת
תוצאות מיטביות וחסכון בחשמל ובמים - loadSensor ,חיישן העמסה
להשלמה אוטומטית של מים שנאגרו בטעות בתוך כלים
מנגנון " :"3in1 ultimateזיהוי אוטומטי של חומר ההדחה )טבליה ,נוזל,
אבקה( והתאמת תהליך הניקוי לתוצאות הדחה מושלמות בכל חומר הדחה
שתבחרו
 Heat Exchangerמחלף חום  -לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה
 – Ultra Glass Protectionמנגנון לשמירה על כלי זכוכית
מערכת המטרת מים עוצמתית ומשופרת
מערכת מסננים צפופה ומשולשת הכוללת פילטר גלי – לסינון גבוה של מי
ההדחה עם ניקוי עצמי
תצוגה דיגיטלית למצב התוכנית והזמן שנותר לסיום
תצוגת מצב התכנית
טיימר להפעלה מאוחרת  -עד  24שעות
נורית חיווי  LEDבפנל לציון הצורך בהוספת מלח
נורית חיווי  LEDבפנל לציון הצורך בהוספת חומר הברקה
מערכת סלסלות  – VarioFlexPlusניתנת לסידור גמיש לפי צורכי המשתמש
 varioDrawerמפלס שלישי להטענה של סכו"ם וכלים קטנים
סלסלות  XXLבגוון כסוף עם ידית משיכה
סלסלה עליונה  rackMaticמתכווננת ל 3-גבהים ע"י ידיות אחיזה בצידי
הסלסלה
 3מתקנים מתקפלים לצלחות בסלסלה העליונה
 4מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה
® - aquaStopהגנה מסביב לשעון בזכות מנגנון הגנה בפני הצפה
נעילת בטיחות בפני ילדים
נעילת  Servoלסגירה קלה של הדלת
כולל לוחית הגנה בפני אדים
מידות המוצר :גובה  81.5ס"מ ,רוחב  44.8ס"מ ,עומק  57.3ס"מ
למידע מדויק להבניית המוצרים  -יש להיעזר בשרטוט
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ציורי ממדים

