
ST211DS
Pomivalni stroji, Universal, Popolnoma vgrajeni vgradni, 60 cm, Število pogrinjkov: 13, D

VRSTA

Družina izdelkov: pomivalni stroji • Komercialna višina: 82 cm • Število nastavitev prostora: 13 • Namestitev: Popolnoma integrirana vgrajena •

Komercialna širina: 60 cm • Kuhinjski panel: Ni priložen • EAN koda: 8017709306816

ESTETIKA

Barva: Črna • Končna obdelava: Črna • Estetika: univerzalna • Barva sprednje plošče: Črna • Vrsta vrat: pocinkana • LED/barva zaslona:

Bela • Barva gumbov: črna

PROGRAM / FUNKCIJE

Št. programov: 5 • Namakanje: Da • ECO: Da • Mešano: Da • Intenzivno: Da • 1/2 obremenitve: Da • Temperature pranja: 50, 65, 70 °C

OPCIJE

Možnost ekstra sušenja: Da • Možnost časovnika zakasnitve: 3-6-9 ur
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KOŠARICE

Št. košar: 2 • Barva košare: Siva • Barva komponent košare: Siva • Zgornja košara: S centralnimi fiksnimi nosilci • Držalo za steklo:

Da • Nastavitev višine zgornje košare: na treh nivojih (5 cm) • Spodnja košara: s fiksnimi regali • Največja naložljiva posoda v

zgornja košara: 25,0 cm • Spodnja košara z vložki proti kapljanju: Da • Največja naložljiva posoda v spodnji košari: 30,0 cm • Jedilni pribor

košara: Da • Barva notranjih komponent: zelena

TEHNIČNE LASTNOSTI

Upravljalni elementi: Elektronski • Sistem odpiranja vrat: Da • Indikator vklopa/izklopa: Da • Indikator lučke soli: Lučka • Indikator sredstva za izpiranje: Lučka •

Indikator konca cikla: zvočni signal • Pralni sistem: standardno • Sušilni sistem: naravno kondenzacijsko sušenje, s pomočjo Dry Assist +

sistem samodejnega odpiranja vrat na koncu cikla • Motor: enofazni • Tretja pršilna roka: enojna • Mehčalec vode: z

elektronska nastavitev • Sistem zaščite pred poplavami: Enojni Acquastop • Oskrba z vodo: Enojna; hladna/topla voda max. 60°C - varčevanje z energijo

z vročo vodo do 35 % • Največja trdota vode: 100°fH; 58°dH • Parna zaščita: iz plastike • Material kadi: nerjaveče jeklo •

Filter: Nerjaveče jeklo • Podometni grelni element: Da • Min. in maks. višina podnožja: 100 - 228 mm • Min. in max. sprednja plošča

teža: 2 - 9 kg • Tečaji: Samouravnoteženi s fiksnimi tečaji • Nastavljive noge: 7 cm, od 820 do 890 mm • Nastavljive zadnje noge

od spredaj: Da

PERFORMANSE / ENERGETSKA OZNAKA NOVO 2019

Razred energijske učinkovitosti: D • Poraba energije [na 100 ciklov, na podlagi eko programa]: 84 KWh • Nazivna zmogljivost (ps):

13 • Poraba vode [na cikel]: 12,0 litrov • Trajanje programa: 3:35 h:min • Emisije akustičnega hrupa v zraku: 51 dB

(A) re 1 pW • Razred emisije akustičnega hrupa v zraku: D • Indeks energetske učinkovitosti (EEI): 49,9

ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK

Priključna moč: 1900 W • Napetost: 220-230 V • Vrsta povezave: Enofazna • Frekvenca (Hz): 50 Hz • Napajanje

dolžina kabla: 140 cm

LOGISTIČNE INFORMACIJE

Dimenzije izdelka VxŠxG (mm): 818x598x545 • Neto teža (kg): 41.000 kg

NEOBVEZNO

KITPLV2: Podaljšek, Pomivalni strojiKITPL60FABB: Komplet podstavkov, Pomivalni strojiKITPL60FABN: Komplet podstavkov, Pomivalni strojiKITPL60FABX:

Komplet podstavkov, pomivalni stroji




