
 

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.

 

 

Karstais gaiss

Karstā gaisa žāvēšanas sistēma radoši izmanto pēc mazgāšanas uzsildīto gaisu, lai rūpīgi nožāvētu

jūsu traukus. Trauki vienkārši pēc mazgāšanas kādu laiku jāatstāj ierīcē, un tad varēsiet tos izņemt

sausus un gatavus nolikšanai plauktā.

 

 

LedSpot TM indikators

Dažiem Beko trauku mazgāšanas mašīnu modeļiem ir gaismas indikators, kas projicē skatu uz grīdas.

Tādējādi ir viegli noskaidrot, vai iekārta darbojas, neatverot durvis.

 

 

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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Allin1 automātiskā programma

Tava Beko trauku mazgājamā mašīna automātiski atpazīst, ka mazgāšanai tiek lietotas Allin1 kapsulas

- ja tās tiks lietotas, iekārta automātiski pagarina mazgāšanas programmas ilgumu, lai pilnībā

izmantotu lietotā mazgāšanas līdzekļa sniegtās priekšrocības.

 

 

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.

 

 

Aquaintense

AquaIntense ir papildus pārvietojams mazgāšanas rāmis, kas uzstādīts trauku mazgājamās mašīnas

pašā apakšā. Pateicoties tam Jūsu iekārta vēl labāk nomazgās visu, kas tajā ir ievietots, neizlaižot

stūrīšus un spraugas.

 

 

Invertora motors

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

mehāniskā izturība, labāks griezes moments un lielāks ātrums.

 

 

Modelis DIS28023 Stock Code 7646763935

Krāsa Balta EAN kodas 8690842187667
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SPECIFIKĀCIJA

Mārketinga kods
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SAP kods 7646763935 EAN kods 8690842187667
Programmu skaits 8 P0 InnerClean
Programma 1 Eko 50 Programma 2 Auto
Programma 3 AquaFlex Programma 4 Intensīvais 70
Programma 5 Ātrs&Shine Programma 6 GlassCare 40
Programma 7 Mini Programma 8 Priekšmazgāšana
Vietas iestatījumu skaits 10 Enerģijas patēriņš E
Vidējais ūdens patēriņš
vienā mazgāšanas reizē
(litri)

8,7 Trokšņa līmenis - dB (A) 46 dBA

Žāvēšanas veiktspēja A Vidējais enerģijas
patēriņš visā ciklā

0,73 
kilovatstundas

Vidējais enerģijas
patēriņš vairāk nekā 100
ciklos

211 Augšējā groza
regulējuma tips

New 3 Position 
Loaded 

Adjustable_L
Krūžu plaukts Regulējams Krūžu plauktu skaits 2

Galda piederumu grozs
Tievs Sliding 

Symphony PH
Funkcija 1 Pusslodze

Funkcija 2 Fast+ Funkcija Funkcija 3 Extra Žāvēšana
Funkcija 4 AquaIntense Programmas vadība Poga
Ekrāna tips LCD 2 rindas Pusslodze Jā
ALLin1 tablete Automātiski 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 with 
AquaIntense

Ūdens drošības sistēma
Pārplūšanas 

drošība + Aquastop
Netīrumu sensors Jā

Filtrs Partial Metāls Smidzināšanas pakāpju
skaits 3

Žāvēšanas sistēma Statisks Ūdens mīkstinātājs Jā
Skalošanas līdzekļa
indikators Jā Sāls indikators Jā

Ūdens noplūdes
indikators Jā

Iebūvējamā modeļa
grīdas gaismas
indikators

Jā
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Dziļums, ar atvērtām
durvīm 115,00 centimetri Dziļums 55,0 centimetri

Platums 44,8 centimetri Augstums 81,8 centimetri
Svars 29.500 kilograms    
 


