STA8639L3
60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN
86 CM HÖG
ENERGIMÄRKNING: A+++
EAN13: 8017709176273
Höjd: 86 cm
Plats för 13 kuvert
10 program (varav 5 snabbprogram):
Avspolning, glasprogram, ECO, auto 45-65, Super
Snabbprogram: Speed 27 min, ECO quick, Delicate quick,
Normal Quick ,Strong & Fast
5 temperaturer (38°, 45°, 50°, 65°, 70°)
Enersave-reducerar energiförbrukningen
(automatisk lucköppning vid programslut)
Elektronisk display
Flexiduo, flexibel tredje bestickkorg
Programindikator
Salt- och sköljmedelsindikator
Inställning för multitabletter
Delay timer 1-24 tim. (Automatisk sköljning vid fördröjd start)
FlexiZone-program för halv last i överkorgen eller underkorgen
Övre korgen kan justeras i tre nivåer med Easyglide skenor
Quick time-reducerar disktiden med upp till 55% på
valt program genom bl. a högre temperatur
Total Aqua-stop
Active light ljussignal indikerar att maskinen är igång
Justerbar mjukgörare för vatten
Kan anslutas till varmvatten upp till 60º
Grafitgrå korgar
Utdragbar korg för bestick
Undre korg med fällbara tallriksstöd
Tredje övre duscharm
Orbitalspolsystem
Dolt värmeelement
Självbalanserande gångjärn
Bakre fot som justeras framifrån
Justerbar höjd 860-930 mm
Årlig vattenförbrukning: 2 520 liter
Årlig energiförbrukning: 230 kWh
Energiförbrukning «off/standby»: 0,02-0,80 W
Ljudnivå: 39 dB(A) re 1 pW
Normprogram: ECO
Energiförbrukning per cykel: 0,81 kWh
Tidsåtgång: 175 min
Vattenförbrukning per cykel: 9,0 liter
Anslutningseffekt: 1900 W

Sockel ingår ej

Funktioner

Tillbehör
KITGH - Hållare för vinglas
KITPL60X - Sockel till 60 cm diskmaskin
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STA8639L3
inbyggd
helintegrerad
60 cm
energiklass A+++

ENERSAVE:
Mot slutet av torkningen öppnar en specialordning luckan långsamt, och gradvis ökande, ett par centimeter. På detta sätt garanteras
en perfekt torkning och gör det möjligt att spara upp till 20% av energin jämfört med A-klass.

DELAY TIMER:
Fördröjningstimer 1-24 timmar. Ställ in timern och låt maskinen starta när det är lämpligast för dig.

CRYSTAL:
Detta programmet är speciellt designat för lätt smutsad ömtålig disk.

AUTO:
Automatiskt program som känner av hur mycket och hur varmt vatten som krävs, samt hur lång disktid som behövs, tack vare den
nya Aquatest-sensorn. Sparar energi, vatten och tid.

QUICK TIME:
Snabbprogram som genom bland annat högre temperatur reducerar disktiden med upp till 55 %.

SPEED 27 MIN:
Ett nytt snabbprogram som tar endast 27 minuter och är lämplig för lätt smutsad disk.

STRONG & FAST:
Detta program tar under en timme och eliminerar den mest envisa och intorkade smutsen.

FLEXITABS:
Oavsett vilka diskmaskinstabletter som används, anpassar sig programmet för bästa resultat.

FLEXIZONE:
Den nya ½ maskins FlexiZone gör det möjligt att diska lätt smutsade tallrikar och spara energi, vatten och tid. Till skillnad från den
traditionella ½ last är det nu möjligt att ladda båda korgarna utan restriktioner. Idealiskt för halvt lastad maskin.

ORBITALSPOLSYSTEMET:
Detta system, framtaget av Smeg innehåller dubbla spolarmar, där den övre armen arbetar i motsatt riktning i förhållande till den
undre spolarmen. Detta gör att vattnet fördelas jämt i hela diskmaskinsutrymmet och ger ett utmärkt diskresultat med låg ljudnivå.

AQUATEST
En elektronisk infraröd sensor mäter och analyserar det inkommande vattnet och väljer därefter det mest passande programmet. På
så sätt diskar maskinerna, utrustade med denna funktion, alltid med minsta nödvändiga vattenmängd i kombination med bästa
diskresultat.

TOTAL AQUASTOP:
En sensor som sitter vid vattenintaget, mäter vattenmängden i maskinen, upptäcker läckor och stänger av vattentillförseln direkt om
nödvändigt.
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