
PL364CX

Pomivalni stroji, Universale, Delno vgrajen, 60 cm, Število pogrinjkov: 13, Nerjaveče jeklo, C

TIP

Družina izdelkov: pomivalni stroji • Poslovna višina: 82 cm • Število nastavitev mesta: 13 • Namestitev: Delno integrirana vgradna • 

Komercialna širina: 60 cm • Kuhinjska plošča: Ni priložena • Koda EAN: 8017709307134

ESTETIKA

Barva: nerjavno jeklo • Zaključna obdelava: Odporna na prste • Estetika: Universale • Barva sprednje plošče: nerjavno jeklo prijazno do prstov • Vrsta 

vrat: brez okvirja • LED/barva zaslona: bela • Barva gumbov: srebrna (oropalno siva)

PROGRAMI / FUNKCIJE

N. programov: 10+1 • Namoči: Da • Express 27 ': Da • Popolno hitro-60 minut: Da • ECO: Da • Tiho (-2 dB): Da • Samodejno tipalo

45-65: Da • Mix: Da • Intenzivno: Da • Higiena 99,9%: Da • Samočiščenje: Da • Kristal: Da • Temperature pranja: 38,

45, 50, 55, 65, 70, 75 ° C



OPCIJE

Dry Assist+ možnost: Da • Možnost zakasnitve: do 24 ur • Možnost 1/2 obremenitve FlexiZone: Da • Možnost posebnih programov: Da

KOŠARE

Št. Košare: 3, FlexiDuo • Barva košare: Siva • Barva sestavnih delov košare: Siva • Ročaj: V plastiki na zgornji in spodnji košari • Zgornja košara: 

S centralnimi fiksnimi rešetkami • Držalo za steklo: Da • Nastavitev višine zgornje košare: Vklopljeno tri ravni (5 cm) • Največja posoda za 

nalaganje v zgornjo košaro: 19,0 cm • Spodnja košara: z 2 zložljivimi stojali • Spodnja košara z vložki proti kapljanju: Da

• Največja posoda za nalaganje v spodnji košari: 30,0 cm • Barvne notranje komponente: Zelena

TEHNIČNE LASTNOSTI

Krmilniki: Elektronski • Zaslon: Zakasnjen zagon, Indikator časa programa, Indikacija časa do konca • Sistem odpiranja vrat: Da • Vrsta 

zaslona: LED zaslon (3 števke) • Indikator vklopa/izklopa: Da • Indikator luči za sol: Luč • Indikator sredstva za izpiranje : Luč • Indikator 

napredka: Da • Indikator konca cikla: Zvočni signal • Pralni sistem: Orbitalni • Sušilni sistem: Naravno sušenje v kondenzatorju, s sistemom 

Dry Assist + samodejnim sistemom odpiranja vrat na koncu cikla • Motor: Inverter 2.0 • Tretji razpršilec ročica: enojna • mehčalec vode: z 

elektronsko nastavitvijo • senzor motnosti ustrezen: da • sistem za zaščito pred poplavami: Total Acquastop • oskrba z vodo: enojna; hladna/

topla voda max. 60 ° C - prihranite energijo z vročo vodo do 35% • Največja trdota vode: 100 ° fH; 58 ° dH • Zaščita pred paro: V plastiki • 

Material kadi: Nerjaveče jeklo • Filter: Nerjaveče jeklo • Skrit grelni element: Da • Min. in največja višina podnožja: 100 - 215 mm • Tečaji: 

Samo uravnoteženje s fiksnimi tečaji • Nastavljive noge: 7 cm, od 820 do 890 mm • Zadnje noge nastavljive od spredaj: Da

UČINKOVITOST / ENERGETSKA ZNAKA - REG. 2019

Razred energijske učinkovitosti: C • Poraba energije [na 100 ciklov, glede na eko program]: 73 KWh • Nazivna zmogljivost (ps): 13 • 

Poraba vode [na cikel]: 9,0 litra • Trajanje programa: 4:25 h: min • Emisije zvočnega hrupa v zraku: 46 dB (A) re 1 pW • Razred emisij 

hrupa v zraku: C • Indeks energetske učinkovitosti (EEI): 43,8

ELEKTRIČNI POVEZAVA

Priključena moč: 1800 W • Napetost: 220-240 V • Vrsta povezave: Enofazna • Frekvenca (Hz): 50 Hz • Dolžina napajalnega kabla: 

140 cm

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Mere izdelka VxŠxG (mm): 818x598x570

NEOBVEZNO

KITPLV2: Podaljševalni komplet, pomivalni strojiKITPL60FABB: Komplet podnožja, pomivalni strojiKITPL60FABN: Komplet podnožja, pomivalni strojiKITPL60FABX: Komplet 

podnožja, pomivalni strojiKITGH: Komplet držala za steklo, pomivalni stroji




