ST2FABBL2
Máquina de lavar louça, Anni 50, Sob bancada, 60 cm, Número de talheres: 13, Preto, D

TIPOLOGIA
Família: Máquina de lavar louça • Altura comercial: 82 cm • Número de talheres: 13 • Instalação: Sob bancada • Largura: 60 cm •
Kitchen panel: Not supplied • Código EAN: 8017709288419

DESIGN
Acabamento: Preto • Design: Anni 50 • Cor do painel frontal: Frente em aço inox antidedadas • Tipo de porta: Arredondada • Cor
da porta: Porta preta • Cor dos LED no display: Display com LEDs em branco • Cor do puxador: Puxador em cromado • Cor dos
botões: Comandos cinza

PROGRAMAS / FUNÇÕES
Nº de programas: 5 programas + 5 rápidos • Pré-lavagem: Sim • Rapid 27': Sim • Eco: Sim • Silencioso (-2 dB): Sim • Auto 45-65:
Sim • Ultraclean: Sim • ECO rápido: Sim • Delicado Rápido: Sim • Mix Express: Yes • Forte rápido: Sim • Temperaturas de lavagem:
38, 45, 50, 55, 65, 70 °C
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OPÇÕES
Opção Enersave - para poupança de energética: Sim • Opção de início diferido: de 1 a 9 H, com pré-lavagem automática •
Opção FlexiZone 1/2 carga distribuída: Sim • Opção FlexiTabs para uso de pastilhas: Sim • Opção Quick Time: Sim

CESTOS
Nº de cestos: 3, FlexiDuo • Cor dos cestos: Cestos em cinzentos • Cor dos componentes dos cestos: Acessórios internos em
cinzento • Puxador: Puxadores em plástico com inserção de aço inox nos cestos superior e inferior • Cesto superior: 3 suportes
rebatíveis • Cesto superior com guias EasyGlide: Sim • Cesto superior ajustável em altura: a 3 níveis • Diâmetro máx. do prato no
cesto superior: 19,0 cm • Cesto inferior: With 4 foldable racks • Cesto inferior com sistema antigotas para secagem otimizada:
Sim • Diâmetro máx. do prato no cesto inferior: 30,0 cm • Cesto para talheres: 13 talheres • Cor dos componentes internos:
Placas antigotas em cinzento, Puxadores cinzentos, Cesto superior regulável a 3 níveis, cinzento, Terceiro cesto FlexiDuo
cinzento, Aspersor Planetarium cinzento

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Comandos: Comandos eletrónicos • Display: Programação de início diferido • Sistema de abertura da porta: Sim • Tipo de
display: Display de 1 dígito • Luz indicadora On/Off: Sim • Luz indicadora de falta de sal: Luz indicadora falta de sal • Luz
indicadora de falta de abrilhantador: Luz indicadora falta de abrilhantador • Indicador de fim do programa: Sinal acústico fim do
programa • Sistema de lavagem: Sistema de lavagem Planetário, melhores resultados com menos água • Sistema de secagem:
Natural condenser drying, with EnerSave automatic door opening system at the end of the cycle • Motor: Inverter • Terceiro
aspersor superior: Terceiro aspersor de um braço • Descalcificador: Ajuste automático ao nível de dureza da água • Sensor
Aquatest para análise da sujidade da água: Sim • Sistema de proteção anti inundação: Acquastop proteção Total • Alimentação
de água: Admissão de água até 60ºC para poupar até 35% de energia • Dureza máxima da água: 100°fH;58°dH • Proteção do
vapor: Proteção de vapores em metal • Material da cuba: Cuba em aço inox • Filtro: Filtros em aço inox • Resistência de
aquecimento oculta: Sim • Altura min. e máx. do rodapé: 98 - 168 mm • Dobradiças: Porta equilibrada com dobradiças de eixo
fixo • Pés reguláveis em altura: Sem rodapé com porta de 820 a 890 mm • Pé traseiro regulável à frente: Sim

.
Classe de eficiência energética: D • Consumo de energia ponderado por 100 ciclos programa ECO: 81 KWh • Nº serviços
programa ECO: 13 • Consumo de água no programa ECO: 9.0 I • Duração do programa ECO: 4:00 h:min • Emissão de ruído aéreo:
45 dB(A) re 1 pW • Classe de emissão de ruído aéreo: C • Energy efficiency Index (EEI): 48.4

LIGAÇÃO ELÉTRICA
Potência nominal: 1800 W • Tensão (Volts): 220-240 V • Tipo de ligação: Ligação monofásica • Frequência (Hz): 50 Hz •
Comprimento do cabo de alimentação: 140 cm

DISPONÍVEL TAMBÉM
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DADOS DE LOGÍSTICA
Dimensões do produto (mm): 818x598x584
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