STL7235L
VESTAVNÁ MYČKA NÁDOBÍ
60 CM
PLNĚ INTEGROVANÁ
TŘÍDA А+++
EAN13: 8017709232436
Mycí systém Planetarium
Počet programů/Rychlé programy 5 + 5
Teploty praní: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°C
Stříbrný ovládací panel
Display: Delay Timer, Indikace doby trvání programu, indikace zbytkové doby
Možnost odloženého startu do 24 hodin s namáčením
Indikátor soli a leštidla
Třetí horní koš pro příbory FlexiDuo Blue
Modré rukojeti s vložkou z nerezové oceli
Šedé koše se šedými vložkami
Horní koš nastavitelný na 3 úrovních
Horní koš s pevnými vložkami a držákem skla
Horní koš s kluzným systémem ExtraGlide
Dolní koš s dvojitou skládací vložkou
Spodní koš s odkapávacími vložkami
Nádobí do Ø 30 cm
Třetí samostatný horní postřikovač
Nádrž a filtr z ušlechtilé oceli
Vyvažovací závěsy s posuvnými dveřmi
Flexifit
Senzor tvrdosti vody s elektronickým nastavením
Systém Total Acquastop
Přívod vody: Studená/ horká voda max.60 ° C - úspora energie horkou vodou až do 35%
EnerSave systém sušení s automatickým otevíraním dveří na konci cyklu
Nastavitelné nožky: 7 cm, od 820 do 890 mm
Hloubka myčky nádobí s otevřenými dveřmi (mm): 1146
Počet sad nádobí: 13
Energetické třída: A +++ A
Třída energetické účinnosti: A +++
Třída mytí: A
Třída sušení: A
Spotřeba energie na jeden cyklus (kWh / cyklus): 0,81 kWh
Spotřeba vody na cyklus (l/cyklus): 9 litrů
Roční spotřeba energie: 230 kWh
Roční spotřeba vody: 2520 litrů
Referenční program: ECO
Celková doba cyklu referenčního programu (min): 175min
Spotřeba energie - stand by off mode: 0,02W
Spotřeba energie - stand by off mode: 0,80W
Délka režimu- stand by off mode: 5 min
Hlučnost: 47 dB (A) re 1 pW
Připojený: 1800 W
Jištění: 10 Amp
Napětí: 220-240
Typ připojení: Jednofázový
Frekvence (Hz): 50 Hz

Délka kabelu napájecího zdroje: 140 cm
Typ zástrčky: Schuko
N.B.: kryt není dodáván. Pouze pro ilustrativní fotografie
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A+++:
Třída spotřeby energie: A+++

WATERSHAVE:
Sytém WaterShave poskytuje nejlepší mycí výsledky s minimální spotřebou vody od 7 do 12 litrů dle modelu myčky. Spotřeba vody při mycím cyklu.

ENERSAVE:
Speciální zařízení automaticky otevře dveře myčky na konci pracího cyklu. EnerSave poskytuje dokonalé sušení nádobí a šetří energii. Tato volba se
aktivuje automaticky, když vyberete jakýkoliv režim mytí (kromě těch cyklů, kde není k dispozici fáze sušení nádobí), v případě potřeby možnost lze
vypnout před spuštěním programu.

13 SAD NÁDOBÍ:
Maximální kapacita myčky až 13 sad nádobí.

FlexiDuo:
Třetí koš na příbory FlexiDuo se skládá ze dvou částí, které mohou být vyjímatelné, polohovatelné a umístěny nad sebou, což zajišťuje maximální
pohodlí při nakládání nádobí.

DELAY START:
Funkce umožnuje mytí odložit až o 24 hodin a naprogramovat myčku na provoz v požadovaném čase (např. v noci).

FLEXIZONE 1/2:
Volba FlexiZone ½ umožňuje mytí i malého množství nádobí, umístěného v jednom z jejích košů. Šetří spotřebu energii, vody a snižuje dobu mytí.

FLEXI TABS:
Ideální pro použití multifunkčního pracího prostředku ve formě tablet. Možnost Flexi Tabs optimalizuje mycí proces, pomocí nejlepších vlastností
kombinovaných výhod.

Sistema ExtraGlide:
Il sistema di guide ExtraGlide, rappresenta un’evoluzione migliorativa del sistema EasyGLide, per rendere ancora più fluido e morbido lo
scorrimento del secondo cestello. Ne agevola infatti il movimento anche a pieno carico, e grazie alla maggiore escursione, viene facilitato
l’inserimento di stoviglie anche nella parte posteriore.

QUICKTIME PROGRAM:
Volba Quick Time ve spojení s jakýmkoli mycím režimu (s výjimkou oplachu) zkracuje dobu cyklu. Dokonce i silně znečištěné nádobí umyjete za
méně než hodinu.

ACTIVE LIGHT:
Červené LED světlo, které se promítá jako červený paprsek světla na podlaze pod dveřmi myčky, když je spotřebič v provozu. Díky tomu je na první
pohled zřejmé, že je spotřebič v provozu. Na konci programu se světlo automaticky vypne.

AQUATEST:
Elektronický snímač Aquatest, přítomný ve většině modelů myček nádobí Smeg, testuje úroveň průhlednosti vody po prvním máchání. V závislosti
na přijatých údajů, senzor upravuje výběr, čímž se zajistí nejlepší výsledek s minimální spotřebou vody.

ACQUASTOP TOTALE:
Systém Aquastop zajišťuje vnější a vnitřní ochranu myčky. Zabraňuje jakémukoliv úniku vody z přívodní hadice. V případě úniku vody aquastop
vypne chod myčky, vyčerpá z ní vodu a uzavře přívodní vodovodní ventil.

Sistema di lavaggio Planetarium:
Il nuovo sistema di lavaggio Planetarium garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla doppia rotazione in simultanea dell’irroratore
che distribuisce l’acqua in modo capillare, per stoviglie lavate alla perfezione.

Sistema FlexiFit:
Il nuovo sistema FlexiFit nelle cerniere a fulcro variabile permette lo scorrimento dell’anta all’apertura, consentendo una maggiore flessibilità nella
scelta del tipo di cucina, in particolare dell’altezza dello zoccolo, che potrà essere alto da 5 sino a 21,5 cm.

HLUČNOST 39 DB (A):
Hladina hluku pouze 39 dB (A) je dosažena díky výjimečné izolací a speciálně konstruovanému mechanismu, který ztlumí zvuk vznikající při provozu
stroje.

Motore Inverter:

Per lavatrici e asciugatrici: L’evoluzione delle lavatrici e asciugatrici Smeg verso modelli più intelligenti ed ecosostenibili ha portato alla scelta della
tecnologia Inverter con pompa di calore che riduce significativamente il consumo di energia. Per lavastoviglie: Il Motore Inverter di ultima
generazione garantisce maggior durata nel tempo, efficienza e riduzione dei consumi, nonché assoluta silenziosità.

OPLACHOVÁNÍ PROGRAM:
Program oplachování nádobí ve studené vodě.

GLASS PROGRAM:
Program sklo je určen k mytí delikátního nádobí. Jemné, ale účinný mycí cyklus při 45 ° C zajišťuje optimální úroveň čistoty pro choulostivé nádobí.

ECO PROGRAM:
Program Eco poskytuje maximální účinnost a optimální spotřebu energie, doporučeno pro středně znečištěné nádobí.

27 МINUT PROGRAM:
V rámci programu "Rychlý 27 minut" lze mýt v krátkém čase málo zašpiněné nádobí. Program neobsahuje fázi sušení.

Auto 45°- 65°:
Il programma Auto 45°-65° è pensato per stoviglie normalmente sporche. Grazie all’azione automatica del sensore Aquatest, ottimizza i principali
parametri di lavaggio quali tempo, temperatura e carico di acqua.

HYCLEAN:
Přidává koneční antibakteriální oplach k zvolenému programu. Myčka provádí konečný speciální 10 minut oplach při vysoké teplotě 70 ° C, což
zajišťuje tu nejvyšší možnou úroveň čistoty.

ECO RAPID:
Program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí, ale v kratším čase, a to vždy s garancí dosažení nejlepšího výkonu z hlediska energetické
účinnosti.

NORMAL QUICK PROGRAM:
Rychlý program pro mytí mixu nádobí.

DELICATE QUICK PROGRAM:
Rychlý program pro mytí delikátního nádobí.

STRONG AND FAST PROGRAM:
V kombinaci standardním programem některé modely mají přídavnou funkci Rychlý a intenzivní. Doba trvání pouze 50 min, teplota vody: 70° C.
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