
 

TrayWash

Cepešpannas parasti ir taukainas un ļoti netīras, kā arī ļoti neparocīgi mazgājamas, gan mazgājot ar

rokām, gan trauku mazgājamā mašīnā. Tieši tāpēc savās trauku mazgājamās mašīnās Beko ir uzstādījis

speciālus turekļus, kuros bez problēmām ievietosi līdz pat trīs netīrām cepešpannām, par kuru

mazgāšanu parūpēsies trauku mazgājamā mašīna. Par vienu problēmu mazāk, turklāt var aizmirst par

taukainiem pleķiem, kurus grūti ir nomazgāt ar rokām.

 

 

Trešais grozs

Šī Beko trauku mazgājamā mašīna ir aprīkota ar papildu trešo galda piederumu grozu, kas ļaus atbrīvot

vietu galvenajos grozos. Tas nodrošina jūsu trauku mazgājamai mašīnai 11 trauku komplektu ietilpību

– vairāk nekā jebkurai citai iekārtai platuma kategorijā līdz 45 cm.

 

 

Acrobat sistēma

Funkcija, kas ļauj regulēt trauku mazgājamās mašīnas augšējo grozu, pat tad, kad grozs ir pilns! Opcija

ir pieejama atsevišķos modeļos.
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TEHNOLOĢIJAS



 

Invertora motors

Invertora motoram ir šādas priekšrocības: klusāks darbs, palielināta motora izturība, palielināta

mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.

 

 

GlassShield

Viena no Beko trauku mazgājamo mašīnu vadošajām un modernākajām funkcijām ir GlassShield

tehnoloģija, kas radīta speciāli stikla traukiem. Ņemot vērā to trauslumu, esam radījuši tehnoloģiju,

kas ne tikai efektīvi saudzē visus stikla traukus, bet arī 20-kārtīgi pagarina to lietošanas laiku.

Pagrieziet GlassShield uzgriezni, lai iestatītu to atbilstoši mājā esošajam ūdens cietības līmenim un

trauku mazgājamā mašīna katru reizi piemēros to ar mērķi sniegt labākos mazgāšanas rezultātus.

 

 

Quick&Shine programma

unikāla Beko trauku mazgājamo mašīnu programma. Šī ir ātrākā (tikai 58 minūtes) pilnā programma

energoefektivitātes klasē A, un tāpēc ir izcili piemērota ikdienas trauku mazgāšanai.

 

 

CornerIntense

CornerIntense ir jauns Beko trauku mazgāšanas mašīnu mazgāšanas sprauslas dizains, kas nodrošina

pilnīgu un rūpīgu trauku mazgāšanu pat iekārtas stūros. Papildu rotējošā mazgāšanas sprausla ar

spēcīgu strūklu sasniedz pat tālākos mazgāšanas mašīnas stūrus, lai jums vairs nebūtu jāplāno trauku

izkārtojums mašīnā.

 

 

Fast+

Fast+ funkcija Jums noderēs, kad nebūs daudz laika. Pēc tās ieslēgšanas mazgāšanas process notiks

ievērojami ātrāk, gandrīz trīs reizes samazinot mazgāšanai nepieciešamo laiku, saglabājot maksimālu

mazgāšanas efektivitāti.
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SPECIFIKĀCIJA



 

Modelis DEN48520XAD Stock Code 7680363977

Krāsa
PET Nerūdijančio 

plieno
EAN kodas 8690842252594
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Mārketinga kods
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SAP kods 7680363977 EAN kods 8690842252594
Programmu skaits 8 Programma 1 Auto
Programma 2 AquaFlex Programma 3 Intensīvais 70
Programma 4 Eko 50 Programma 5 GlassCare 40
Programma 6 Ātrs&Shine Programma 7 Mini
Programma 8 Priekšmazgāšana Vietas iestatījumu skaits 15
Enerģijas patēriņš E Trokšņa klase B
Vidējais ūdens patēriņš
vienā mazgāšanas reizē
(litri)

9,5 Trokšņa līmenis - dB (A) 43 dBA

Žāvēšanas veiktspēja A Vidējais enerģijas
patēriņš visā ciklā

0.965 kilowatt-
hours

Vidējais enerģijas
patēriņš vairāk nekā 100
ciklos

97 kilowatt-hours Maksimālais
programmas ilgums 4:05

Galda piederumu paplāte Standard Fullsize Augšējā groza
regulējuma tips

New 3 Position 
Loaded 

Adjustable_L
Krūžu plaukts Regulējams Krūžu plauktu skaits 2

Galda piederumu grozs
Tievs Sliding 

Symphony PH
Piederumi Paplātes turētājs

Funkcija 1 TrayWash Funkcija 2 Fast+ Funkcija
Funkcija 3 SteamGloss Funkcija 4 Pusslodze
Programmas vadība Touch Poga Ekrāna tips LCD 2 rindas
Pusslodze Jā ALLin1 tablete Jā
Aiztures taimeris 1/2 - 24:00 Stikla kopšanas sistēma Mehāniski

Ekspres-/ātrā funkcija Jā Tvaika/papildu
žāvēšanas funkcija Jā

Intensīvās apakšējā
plaukta mazgāšanas
funkcija

Jā w/o Extra Spray 
Arm

Ūdens drošības sistēma
Pārplūšanas 

drošība

Netīrumu sensors Jā Šķidrā mazgāšanas
līdzekļa dozēšana Jā

Filtrs Partial Metāls Smidzināšanas pakāpju
skaits 3

Žāvēšanas sistēma Aktīva ventilācija Ūdens mīkstinātājs Jā
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Skalošanas līdzekļa
indikators Jā Sāls indikators Jā

Ūdens noplūdes
indikators Jā Dziļums, ar atvērtām

durvīm 115,00 centimetri

Dziļums 60,0 centimetri Platums 59,8 centimetri
Augstums 85,0 centimetri Svars 49.900 kilograms
 


