
FFB41600ZM pomivalni stroj

Vrata za samodejno sušenje

Vrata pomivalnega stroja se samodejno odprejo ob
koncu faze sušenja. Zrak, ki kroži po stroju, posodo
posuši na naraven način.

Zmogljivo čiščenje najbolj umazane posode.

Program Pro Intensiv je posebej zasnovan za čiščenje izredno umazane
posode z močim delovanjem vroče vode. Z vodnim curkom, ki ima 70 °C,
zlahka odstrani globoko zažrto umazanijo in vaši krožniki, lonci in posode se
bodo ponovno bleščali.

Hitro in učinkovito delovanje

S pomočjo tega pomivalnega stroja lahko v zgolj 30
minutah svoje lonce in posodo popolnoma čiste zložite
nazaj v omarice. Stroj ima izredno učinkovit 30-
minutni program, ki posodo hitro pomije, rezultati pa
so popolni.

Prednosti izdelka:
Delay-start function for efficiently planning the housework•

Značilnosti:

Plošča s simboli•
Zamik vklopa od 1 do 24 ur•
Mini košarica za jedilni pribor•
Senzor za vodo prilagodi količino vode
glede na umazanost vaše posode

•

Indikator soli in tekočine za lesk•
Možnost nastavljanja višine polne
zgornje košare

•

Zgornja košara: nastavljivi nosilci
skodelic

•

Spodnja košara: fiksni nosilci krožnikov•

Tehnične značilnosti:

Št. standardnih pogrinjkov : 13•
Razred energijske učinkovitosti : A+•
Glasnost (dB(A)) : 47•
Spodnja pršilna ročica : Standardna•
Sistem sušenja : tehnologija AirDry•
Programi pomivanja : 30 min 60˚, AutoSense 45°- 70°, Eco,
intenzivni 70˚

•

Zunanje mere (VxŠxG) v mm : 850x600x625•
Namestitev : prostostoječi•
Tečaji z dvojnim gibanjem : Normal•
Priklop vode na dovodno cev : hladna ali vroča•
Število programov : 4•
Število temperatur : 4•
Učinkovitost čiščenja : A•
Učinek sušenja : A•
Letna poraba el. energije (kWh) : 295•
Letna poraba vode (l) : 3080•
Water cons. (l) (2010/30/EC) : 11•
Priporočeni program : Eco 50 °C•
Zaščita proti izlivu vode : plavajoče stikalo•
Najvišja raven škropljenja : brez•
Možnosti : ExtraHygiene, XtraDry•
Barva vrat : nerjaveče jeklo•
Kolesa : 4 nastavljive nogice, nastavljive od 0 do 1 cm•
Varovalka (A) : 10•
Frekvenca (MHz) : 50•
Moč (V) : 220-240•
Dolžina kabla (m) : 1,5•
PNC koda : 911514007•
Product Partner Code : B – Open All•

Opis aparata:


