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TECHNOLOGIJOS
TrayWash
Kepimo skardos įprastai būna riebaluotos ir nešvarios, o dėl formos jas sudėtinga plauti tiek rankomis,
tiek ir indaplovėje. Todėl „Beko“ savo indaplovėse sumontavo specialius laikiklius, į kuriuos nesunkiai
sudėsite iki 3 nešvarių kepimo skardų, o jų plovimu pasirūpins jūsų indaplovė. Vienu rūpesčiu mažiau.
Taip pat galite užmiršti apie riebalų dėmes, kurias sunku išplauti rankomis.

Trečias krepšelis
Ši „Beko“ indaplovė turi papildomą trečią stalo įrankių krepšelį, kuris leidžia taupyti vietą
pagrindiniuose krepšeliuose. Dėl šio sprendimo jūsų indaplovė sutalpins net 11 indų rinkinių –
daugiausiai prietaisų kategorijoje iki 45 cm pločio.

Sistema Acrobat
Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą
galima rasti atitinkamuose modeliuose.

Inverterinis variklis
Inverterinis variklis suteikia daug privalumų – tylesnis darbas, ilgesnis tarnavimo laikas, didesnis
mechaninis atsparumas, geresnis sukimo momentas ir didesnis greitis. Paprasčiau tariant, taupomas
namų biudžetas.
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GlassShield
Viena iš geriausių ir labiausiai išplėtotų „Beko“ indaplovių funkcijų yra laikoma technologija
GlassShield, kuri buvo sukurta rūpinantis stikliniais indais. Atsižvelgdami į jų jautrumą, sukūrėme tokią
technologiją, kuri ne tik gerai apsaugo stiklinius indus, bet ir 20 kartų prailgina jų naudojimo trukmę.
Pakanka vieną kartą nustatyti GlassShield ratuką į padėtį, atitinkančią vandens kietumą namuose, ir
indaplovė kiekvieną kartą užtikrins pačius geriausius plovimo rezultatus.

HygieneShield™
„Beko“ buitiniais prietaisai, kuriuose naudojama HygieneShield technologija, dezinfekcijos programos
metu sunaikina daugiau kaip 99 % virusų ir bakterijų. Tai prietaisai, įkvėpti natūraliai valančių jėgų –
saulės ir karštų šaltinių. Su jais galite būti tikri, kad kasdienio naudojimo dalykai, tokie kaip supakuotas
maistas, duona ar drabužiai, bus saugūs ir higieniški.

Quick&Shine programa
unikali „Beko“ indaplovių programa. Tai greičiausia (tik 58 minučių ilgio) pilna A energijos klasės
programa, kuri idealiai tinka kasdieniam plovimui.

SelfDry technologija
Pasibaigus plovimo ciklui, indaplovės durelės atsidarys automatiškai, kad viduje esantys indai išdžiūtų
gerokai greičiau – ir visa tai be jokio jūsų įsikišimo. Dėl šio sprendimo indaplovė taip pat sunaudoja
mažiau elektros energijos ir pasiekia aukštą A+++/A++ energijos klasę.

SlideFit lankstai
Lankstai SlideFit suteiks jums galimybę paprastai pritvirtinti įmontuojamos indaplovės durelių
plokštę, nenupjaunant apatinės dalies. Todėl lengvai sureguliuosite kraštus bei išvengsite negražių
tarpų ir nelygumų. „Beko“ indaplovė su SlideFit lankstais tiks prie visų tipų virtuvės baldų.

LedSpot™ indikatorius
Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų.
Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia
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CornerIntense
Cornerlntense – tai naujos konstrukcijos „Beko“ indaplovių plovimo svirtis, kuri užtikrina, kad net ir
prietaiso kampuose esantys indai bus išplauti kruopščiai ir tiksliai. Dėl naudojamo papildomo sukamo
plovimo antgalio, stiprus vandens srautas pasiekia net ir tolimiausius indaplovės kampelius, todėl
nebereikia kruopščiai planuoti, kaip geriau sudėti indus į indaplovę.

Fast+
Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3
kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

SPECIFIKACIJOS

Modelis
Spalva

BDIN28645D
Balta

Krājumu kods
EAN kods

Prekės kodas

7643402677
8690842478765
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SAP kodas
Programų skaičius

7643402677
8

EAN kodas
P0

8690842478765
Vidaus valymas

1 programa

Eco 50

2 programa

Auto

3 programa

AquaFlex

4 programa

Intensyvus 70

5 programa

Greita&Shine

6 programa

Švelnus 40

7 programa

Mini

8 programa

Pradinis plovimas

Indų komplektų skaičius
Triukšmo klasė

Triukšmo lygis (dbA)
Vidutinis energijos
suvartojimas per 100
ciklų

16

Energetinisefektyvumas

C

B

Vidutinis vandens
suvartojimas perplovimą
(litrai)

9.5

42 dBA
77 kilowatt-hours

Stalo įrankių skyrius

Standartas Fullsize

Lentyna puodeliams

Reguliuojama &
Soft Liečiamas

Ilgų įrankių lentyna

Taip

Vidutinės energijos
sąnaudos per ciklą
Ilgiausios programos
trukmės laikas
Viršutinio krepšio
reguliavimo tipas
Lentynų puodeliams
skaičius
Priedai

0.768 kilowatthours
3:56
New 3 Position
Loaded
Adjustable_L
4
Pots&Pans&Tray
Holder Accessory

1 funkcija

Higiena Intensyvus

2 funkcija

SteamGloss

3 funkcija

DeepWash

4 funkcija

Fast+ funkcija

Programų valdymas

Mygtukas

Atidėjimo laikmatis

1/2 - 24:00

Ekrano tipas
Stiklo priežiūros sistema

2 eilių LCD
Mechaninė

Taip

Garų / papildomo
džiovinimo funkcija

Taip

Intensyvaus apatinės
lentynos plovimo
funkcija

Taip with
DeepWash

Automatinis durelių
atidarymas

Taip

Apsauga nuo vandens
išsiliejimo

Apsauga nuo
užliejimo +
Aquastop

Nešvarumų jutiklis

Taip

Greito plovimo funkcija

Filtras
Vidinis apšvietimas

Partial Metalinis
Viršus

Purškimo lygių skaičius
Džiovinimo sistema

3
Statinis
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Vandens minkštinimas

Taip

Skalavimo priemonės
indikatorius

Taip

Druskos indikatorius

Taip

Vandens nuotėkio
indikatorius

Taip

Grindų šviesos
indikatorius

Taip

Gylis atidarius dureles

115.00 centimeters

Gylis

55.0 centimeters

Plotis

59.8 centimeters

Aukštis

81.8 centimeters

Svoris

37.600 kilogramai

