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SMS67MI02T
Bulaşık Makinesi 7 Program
Inox

Tercihe bağlı aksesuarlar
SMZ5100 : Vario - çatal bıçak sepeti
SMZ5300 : Kadeh Tutucu

Sadece 6,5 litre su tüketerek 13 kişilik
bulaşığı, üstelik 44 dB'de tertemiz yapar.
● Ekstra Kuru opsiyonu: özellikle zor kuruyan bulaşıklar için

geliştirilen bu fonksiyon, plastik kaplarınızın dahi makineden
tertemiz ve kupkuru çıkmasını sağlar.

● Ekstra Hijyen Opsiyonu: Yıkama süresince bulaşıklar daha
uzun süre yüksek sıcaklığa tabi tutularak üst düzey temizlik
sağlanır.

● IntensiveZone: Alt sepette oluşturulan yüksek püskürtme
basıncı ve sıcaklık alanı sayesinde çok kirli tencere ve tavalar
tertemiz olurken aynı anda üst sepette hassas bardakları
yıkayabilirsiniz.

● VarioDrawer 3. çekmece ve VarioFlex sepet sistemi ile
maksimum yükleme kapasitesi ve daha fazla kullanım alanı.

● TFT ön ekran, programları, kalan süreyi, tüketimi ve dolum
seviyelerini tek bir ekranda detaylı olarak görme ve kolayca
kontrol etme imkanı verir.

Teknik bilgiler
Kostrüksiyon şekli :  Solo
Kapasite :  13
Çıkartılabilir kapak :  evet
Kapı panel seçenekleri :  Mümkün değil
Panel rengi :  Paslanmaz çelik, boyalı
Gövde rengi / malzemesi :  Gümüş Inox
Üst tabla rengi/ üst tabla malzemesi :  Paslnmaz Çelik rengi boy.
Frekans (Hz) :  50; 60
Elektrik kablosu uzunluğu (cm) :  175
Fiş tipi :  Topraklı Standart fiş
Su giriş hortumu uzunluğu (cm) :  140
Su çıkış hortumu uzunluğu (cm) :  190
Ayarlanabilir taban :  hayır
üst tablasız yükseklik :  815
Yükseklik (mm) :  845
Maksimum yükseklik ayarı (mm) :  20
Ambalajlı ürün boyutları (mm) :  880 x 670 x 660
Net ağırlık (kg) :  52,8
Brüt ağırlık (Kg) :  55,0
Enerji Sınıfı :  A++
Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010 :  262
Gerilim (V) :  220-240
Bağlantı değeri (W) :  2400
Akım (A) :  10
Açık mod güç (W) 2010 :  0,50
Kapalı mod güç (W) - 2010 :  0,50
Yıllık su tüketimi (l/annum) - 2010 :  1820
Rezistans :  evet
Program bitimi sonrası açık kalma süresi :  0
Su tüketimi (lt) :  6,5
Enerji tüketimi (kWh) :  0,92
Referans programın program süresi (dak) :  195
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Bulaşık Makinesi 7 Program Inox

Sadece 6,5 litre su tüketerek 13 kişilik
bulaşığı, üstelik 44 dB'de tertemiz yapar.

Performans ve Tüketim Değerleri

- Kapasite: 13 kişilik

- Enerji sınıfı: A++

- Test referans programı: Eko 50°C. Yıllık ortalama 280
yıkamada 262 kWh enerji tüketimi

- Eko 50°C programında: enerji tüketimi 0.92 kWh

- Off modunda enerji tüketimi: 0.5 W / 0.5 W

- Eko 50 programında yıllık su tüketim değeri: 1820 litre
(standart: 280 yıkama). Gerçek tüketim kullanıma bağlı olarak
değişebilir.

- Eko 50 programında su tüketimi: 6.5 l

- Kurutma performansı: A

- Bu bilgiler Eko 50 programı için geçerlidir. Bu programda
normal seviyede kirlenmiş bulaşıklar enerji ve su tüketimi
açısından en verimli şekilde yıkanır.

- Eko 50 program süresi: 195 dakika

- Otomatik kapanma öncesi süre: 0 dakika

- Ses seviyesi:44 dB(A) re 1 pW

- Su Tüketim Aralığı: 5-16 l

Program / Opsiyonlar

- 7 Program: Yoğun 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eko 50 °C, GLAS 40 °C, Hızlı 65 °C, Hızlı 45 °C, Ön Yıkama

- 4 Opsiyon: Intensive Zone, Yarım Yük, Ekstra Hijyen, Ekstra
Kuru

- Makine Bakımı (Machine Care)

- 5 ayrı yıkama sıcaklık derecesi

Yıkama Teknolojisi ve Sensörler

- ActiveWater hidrolik sistemi

- Tasarruflu su yönetim sistemi

- DosageAssist (Akıllı dozaj yardımcısı)

- Eco Silence BLDC Motor teknolojisi

- AquaSensor, Yük sensörü

- Deterjan otomatiği (Auto3in1)

- Isı alışveriş bloğu

- Dönüşümlü yıkama tekniği

- Yenileme elektroniği

-

Ekran ve Kullanım

- Program akış göstergesi

- Kırmızı LED ışıklar

- Başlama zamanını erteleme özelliği: 1-24 saat

- Eksik tuz göstergesi

- LED'li parlatıcı göstergesi

- Anti-Fingerprint Parmak İzi Bırakmayan Yüzey

Sepetler

- Sepet Tipi: VarioFlex sepetler

- Gümüş renkli XXL sepetler

- Rackmatic - yüksekliği ayarlanabilir üst sepet (3-katlı)

- Katlanır raf, üst sepette: 2

- Katlanır raf, alt sepette: 4

- Üst sepette 2 adet fincan rafı

-

Güvenlik

- AquaStop

-
- Tuş kilidi

- Servo kilit

- Geliştirilmiş Cam Koruma Teknolojisi

-

Diğer Bilgiler

- Kazan malzemesi:Paslanmaz Çelik

- Ürün ölçüleri (YxGxD): 84.5 x 60 x 60 cm
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