
 

Quick&Shine programa

unikali „Beko“ indaplovių programa. Tai greičiausia (tik 58 minučių ilgio) pilna A energijos klasės

programa, kuri idealiai tinka kasdieniam plovimui.

 

 

Hot Air

Džiovinimo karštu oru sistema kūrybiškai išnaudoja po plovimo įkaitusį orą, kad kruopščiai išdžiovintų

indus. Pakanka, kad tam tikram laikui paliksite juos įrenginyje po plovimo pabaigos, o vėliau sausus

padėsite atgal į indaują.

 

 

LedSpot™ indikatorius

Atitinkami „Beko“ indaplovių modeliai yra su darbo indikatoriumi, kurio šviesa matoma ant grindų.

Todėl neatvėrę durelių žinote, ar indaplovė veikia

 

 

Sistema Acrobat

Galimybė reguliuoti viršutinio indaplovės krepšio aukštį, netgi tada, kai jis jau pilnas! Šią sistemą

galima rasti atitinkamuose modeliuose.
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TECHNOLOGIJOS



 

Automatinė programa „viskas viename“

Jūsų „Beko“ indaplovė automatiškai atpažins, ar plovimui naudojate tabletę „viskas viename“ – jei taip,

įrenginys savarankiškai pailgins plovimo ciklą, kad pilnai išnaudotų naudojamo ploviklio galimybes.

 

 

Fast+

Funkcija Fast+ bus naudinga, kai turėsite mažai laiko. Ją įjungus plovimo procesas vyksta beveik 3

kartus greičiau, užtikrinant geriausią plovimo kokybę.

 

 

Aquaintense

Aqualntense – tai papildoma judanti plovimo svirtis, įmontuota indaplovės viduje, apačioje. Ji užtikrina

dar tikslesnį išplovimą visko, ką įdėsite į indaplovės vidų, nepraleidžiant sunkiai prieinamų vietų.

 

 

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.

 

 

Modelis DIS28023 Krājumu kods 7646763935

Spalva Balta EAN kods 8690842187667
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Prekės kodas
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SAP kodas 7646763935 EAN kodas 8690842187667
Programų skaičius 8 P0 Vidaus valymas
1 programa Eco 50 2 programa Auto
3 programa AquaFlex 4 programa Intensyvus 70
5 programa Greita&Shine 6 programa GlassCare 40
7 programa Mini 8 programa Pradinis plovimas

Indų komplektų skaičius 10 Energetinis
efektyvumas E

Vidutinis vandens
suvartojimas per
plovimą (litrai)

8.7 Triukšmo lygis (dbA) 46 dBA

Džiovinimo efektyvumas A Vidutinės energijos
sąnaudos per ciklą 0.73 kilowatt-hours

Vidutinis energijos
suvartojimas per 100
ciklų

211 Viršutinio krepšio
reguliavimo tipas

New 3 Position 
Loaded 

Adjustable_L

Lentyna puodeliams Reguliuojama Lentynų puodeliams
skaičius 2

Stalo įrankių krepšelis
Slim Size PH 
slankiojantis

1 funkcija Pusė įkrovos

2 funkcija Fast+ funkcija 3 funkcija Extra Džiovinimas
4 funkcija AquaIntense Programų valdymas Mygtukas
Ekrano tipas 2 eilių LCD Pusė įkrovos Taip
Tabletės "viskas
viename“ Automatinis Atidėjimo laikmatis 1/2 - 24:00

Stiklo priežiūros sistema Mechaninė Greito plovimo funkcija Taip

Garų / papildomo
džiovinimo funkcija Taip

Intensyvaus apatinės
lentynos plovimo
funkcija

Taip with 
AquaIntense

Apsauga nuo vandens
išsiliejimo

Apsauga nuo 
užliejimo + 

Aquastop
Nešvarumų jutiklis Taip

Filtras Partial Metalinis Purškimo lygių skaičius 3
Džiovinimo sistema Statinis Vandens minkštinimas Taip
Skalavimo priemonės
indikatorius Taip Druskos indikatorius Taip

Vandens nuotėkio
indikatorius Taip Grindų šviesos

indikatorius Taip
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Gylis atidarius dureles 115.00 centimeters Gylis 55.0 centimeters
Plotis 44.8 centimeters Aukštis 81.8 centimeters
Svoris 29.500 kilograms    
 


