


MÁQUINAS DE 
LAVAR LOUÇA

Experiencie 
o sabor da vida



Mais
do que  
possa imaginar

Tecnologia IonClean
Imagina-se a dar a máxima proteção à sua família?
A função IonClean ativa a higienização mediante iões 
negativos, eliminando bactérias, neutralizando os maus 
odores.

Motor Inverter
Motor inverter de última geração. A sua avançada tecnologia e resistência 
traduzem-se num consumo mínimo e numa notável diminuição do ruído, 
sendo o máximo de 42 dB (equivalente a um sussurro).

Desenhadas eficientemente
Menos consumo com uma classificação energética até A+++, inclusivamente nos modelos de 45 cm de largura.
A contínua evolução da marca permite alcançar consumos mínimos de até 8,7 litros de água, em modelos de 
45 cm de largura e de 9,5 litros em modelos de 60 cm de largura.

BeamOnFloor (sinal luminoso)
O nível de ruído das máquinas de lavar louça de integração total é tão baixo que com os comandos 
ocultos não é possível verificar quando o ciclo de lavagem terminou. Deste modo, foi criado o 
sistema Beamonfloor: uma luz que é projetada no solo, informando que o ciclo de lavagem está 
ativo. Quando o mesmo termina, a luz apaga-se.
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Mais
flexibilidade  
Capacidade para louça de 15 pessoas

1

2

3

4

5

Terceiro cesto superior
Multiflex-3

Talheres perfeitamente limpos e sem resíduos de alimentos, uma 
vez que o novo terceiro cesto superior é maior e flexível.
Pode organizar a sua louça segundo a necessidade de cada lavagem.

FlexiSet
Pode modificar o interior da máquina para que se adapte a cada 
lavagem. Os suportes incluídos para chávenas ou talheres ajudam 
numa melhor distribuição para aproveitar, ao máximo, a máquina de 
lavar louça.

Sistema PushUp
Ajuste o cesto superior ao tamanho da sua louça.
Basta pressionar suavemente as laterais e regular a altura do cesto, 
mesmo com carga, baixando-o ou elevando-o ao nível adequado, 
optando por uma das 3 alturas possíveis.
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Programa AUTOCLEAN

Programa especificamente criado para eliminar odores e mi-
cro-organismos do seu equipamento. Simplesmente use este 
programa 1 a 2 vezes por mês com o equipamento sem louça, 
mantendo a máquina devidamente higienizada.

 
Programa AUTO

Não paramos de procurar simplicidade e conforto a cada passo. 
Com o ProgramaAuto, a máquina de lavar louça reconhece 
automaticamente a quantidade e pressão de água necessárias, 
dependendo da sujidade da louça, ajustando também a  
temperatura de lavagem para resultados perfeitos.

 
Programa EXTRADRY

Esta função gera um calor intenso durante o processo de 
secagem, que minimiza significativamente os resíduos de 
lavagem clássicos, oferecendo um resultado perfeito e até 30% 
mais brilhante.

 
Função POWERWASH

Esta função é um complemento para programas onde haja 
necessidade de um auxílio extra de limpeza, particularmente 
no cesto inferior, aplicando uma pressão de água até três vezes 
maior, que no cesto superior.

 
Programa GLASSCARE

Este programa é especialmente concebido para proteger os co-
pos e o vidro mais delicado, ajustando a temperatura e pressão 
de água.

Design único
 
Sensor MULTICLEANER

Prefere as pastilhas ou detergente em pó?
A sua máquina adapta-se ao tipo de detergente que selecionar 
para cada lavagem.

 
SMARTSENSOR

Sistema de sensores que mede a sujidade da louça, ajustando os 
parâmetros de lavagem, em função da quantidade de partículas 
de sujidade.

Um resultado ótimo em cada ciclo!

Sistema de abertura automática 
PREMIUM DRY

Um acabamento perfeito, graças a um excelente rendimento da 
função de secagem, aliado a um consumo mínimo de energia.
No final de cada ciclo, o sistema abre automaticamente a porta 
para terminar de secar a louça, evitando condensações.

Mais performance

Mais rapidez
 
Função EXPRESS

É responsável pelo ajuste da pressão da água para resultados 
perfeitos e mais rápido, reduzindo, até 70%, o tempo do 
programa de lavagem selecionado.

 
Programa MINI30

Pouco tempo e louça pouco suja? O Mini30 ajuda-o a deixar a 
sua louça limpa em tempo record. Em 30 minutos o programa 
oferece uma lavagem rápida.

 
Programa 1 HORA

As máquinas de lavar louça Teka têm um programa especial de 
apenas 1 hora com lavagem e secagem incluídas. Louça pronta 
em tempo record.

 
Programa DUALCARE

Este programa especial encarrega-se de remover a sujidade mais 
difícil da louça que necessita de cuidados especiais de limpeza, 
no cesto inferior, garantindo uma pressão de lavagem três vezes 
mais forte que no cesto superior.
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Instalação em coluna
Este tipo de instalação permite que possa comodamente colocar e tirar a louça 
da máquina, salvaguardando a sua coluna, uma vez que fica colocada a um 
nível mais alto.

Modelo XL
Com 60 cm de largura, mas uma surpreendente altura de 86 cm, este modelo 
de grande capacidade oferece ainda mais espaço no cesto superior, para louça 
maior, ou copos de vinho de pé longo, por exemplo.

Instalação
Sliding Door

Este sistema permite instalar portas com
altura de 800 mm sem necessidade de
cortar o rodapé decorativo da cozinha.
Quando se abre a porta da máquina de
lavar louça, o sistema de dobradiças
evita que a porta toque no rodapé.
O resultado é uma integração perfeita.  
Para que possa encastrar a máquina onde quiser.
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Máquinas de lavar louça
Mostre com orgulho a sua louça impecavelmente limpa!

MAESTRO TOTAL EASY
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MAESTRO
Eletrodomésticos para os que 
gostam de estar um passo à frente. 
Para quem não se conforma em ser 
como a maioria.

TOTAL
Criados para os que pedem aos 
seus eletrodomésticos tudo para 
todos. Máxima eficácia em qualquer 
situação.

EASY
Para os que preferem não 
complicar na hora de cozinhar e não 
dispensam ter um eletrodoméstico 
que dá muito e pede muito pouco.

MAESTRO TOTAL EASY

60 45 60 45 COMPACTA 45

SERVIÇOS A+++ A++ A++ A++ A++ A+

IN
ST

AL
AÇ

ÃO
 L

IV
RE

14

LP8 825

12
/1

3

LP9 840 LP9 840 LP8 820 LP8 820

6/
10

LP9 440 LP2 140 LP8 400

IN
TE

GR
AÇ

ÃO
 T

OT
AL

15

DFI 76950 DFI 46950 XL DFI 46950

14

DFI 46900 DFI 46700

10

DFI 44700



213212

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INTEGRAÇÃO TOTAL XL

COR

 Painel preto

Cód. 114270002 | EAN: 8434778013542

MAESTRO DFI 46950 XL

• Máquina de lavar louça de integração total XL - 86 cm altura
• Painel de comandos eletrónico com display digital LED branco
• Capacidade para louça de 15 pessoas
• Terceiro cesto para talheres e chávenas
• Terceiro irrigador superior
• Nove programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, Dualcare, Intensivo, 1 hora (58’ lava-

gem e secagem), Glasscare, Mini 30, Pré-lavagem
• Seis temperaturas de lavagem (35º/40º/45º/50º/65º/70ºC)
• Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem extra
• Sistema Aquastop
• Sistema de sensores SmartSensor
• Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
• Sinal luminoso de funcionamento Beam on floor
• Possibilidade de instalação em coluna
• Sliding door 
• Motor inverter
• Programação digital diferida (1-24 horas)
• Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 posições)
• Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
• Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal, abrilhantador, programa selecionado e 

tempo restante
• Nível de ruído máximo: 46 dBA

MEDIDAS EXTERIORES 
Altura 861mm Largura 598mm Profundidade 550mm

NOVO

Nota:  modelo adequado a bancadas com uma altura de 87 cm ou mais.
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MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INTEGRAÇÃO TOTAL

MEDIDAS EXTERIORES 
Altura 818mm Largura 598mm Profundidade 550mm

COR

 Painel preto

Cód. 114270001 | EAN: 8434778013535

TOTAL DFI 46950

• Máquina de lavar louça de integração total
• Painel de comandos eletrónico com display digital LED 

branco
• Capacidade para louça de 15 pessoas
• Terceiro cesto para talheres e chávenas
• Terceiro irrigador superior
• Nove programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, 

Dualcare, Intensivo, 1 hora (58’ lavagem e secagem), 
Glasscare, Mini 30, Pré-lavagem

• Seis temperaturas de lavagem 
(35º/40º/45º/50º/65º/70ºC)

• Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem 
extra

• Sistema Aquastop
• Sistema de sensores SmartSensor
• Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
• Sinal luminoso de funcionamento Beam on floor
• Possibilidade de instalação em coluna
• Sliding door
• Motor inverter
• Programação digital diferida (1-24 horas)
• Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 

posições)
• Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
• Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal,  

abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
• Nível de ruído máximo: 46 dBA

MEDIDAS EXTERIORES 
Altura 818mm Largura 598mm Profundidade 550mm

COR

 Painel preto

Cód. 114270005 | EAN: 8434778013573

TOTAL DFI 46900

• Máquina de lavar louça de integração total
• Painel de comandos eletrónico com display digital LED 

branco
• Capacidade para louça de 14 pessoas
• Terceiro irrigador superior
• Nove programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, 

Dualcare, Intensivo, 1 hora (58’ lavagem e secagem), 
Glasscare, Mini 30, Pré-lavagem

• Seis temperaturas de lavagem 
(35º/40º/45º/50º/65º/70ºC)

• Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem 
extra

• Sistema Aquastop
• Sistema de sensores SmartSensor
• Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
• Possibilidade de instalação em coluna
• Motor inverter
• Programação digital diferida (1-24 horas)
• Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 

posições)
• Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
• Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal,  

abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
• Nível de ruído máximo: 46 dBA

NOVO NOVO

MEDIDAS EXTERIORES 
Altura 818mm Largura 598mm Profundidade 550mm

COR

 Painel preto

Cód. 114260004 | EAN: 8434778013481

MAESTRO DFI 76950

• Máquina de lavar louça de integração total
• Painel de comandos eletrónico com display digital LED 

branco
• Abertura automática da porta Premium Dry
• Capacidade para louça de 15 pessoas
• Terceiro cesto para talheres e chávenas MultiFlex 3
• Terceiro irrigador superior
• Nove programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, 

Dualcare, Intensivo, 1 hora (58’ lavagem e secagem), 
Glasscare, Mini 30, Pré-lavagem

• Seis temperaturas de lavagem  
(35º/40º/45º/50º/65ºC/70ºC)

• Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem 
extra

• Sistema Aquastop
• Sistema de sensores SmartSensor
• Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
• Sinal luminoso de funcionamento Beam on floor
• Possibilidade de instalação em coluna
• Sliding door
• Motor inverter
• Tecnologia IonClean
• Programação digital diferida (1-24 horas)
• Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 

posições)
• Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
• Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal,  

abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
• Nível de ruído máximo: 42 dBA

NOVO
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MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INTEGRAÇÃO TOTAL

MEDIDAS EXTERIORES 
Altura 818mm Largura 598mm Profundidade 550mm

COR

 Painel preto

Cód. 114270009 | EAN: 8434778013610

TOTAL DFI 46700

• Máquina de lavar louça de integração total
• Painel de comandos eletrónico com display digital LED 

branco
• Capacidade para louça de 14 pessoas
• Terceiro irrigador superior
• Sete programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, 

Intensivo, 1 hora (58’ lavagem e secagem), Mini 30, 
Pré-lavagem

• Cinco temperaturas de lavagem 
(35º/40º/50º/65º/70ºC)

• Função: meia carga, Express, Powerwash, secagem 
extra

• Sistema Aquastop
• Sistema de sensores SmartSensor
• Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
• Possibilidade de instalação em coluna
• Motor inverter
• Programação digital diferida (1-24 horas)
• Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 

posições)
• Cesto inferior FlexiSet4 com 4 suportes rebatíveis
• Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal,  

abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
• Nível de ruído máximo: 46 dBA

MEDIDAS EXTERIORES 
Altura 818mm Largura 448mm Profundidade 550mm

COR

 Painel preto

Cód. 114310000 | EAN: 8434778013658

TOTAL DFI 44700

• Máquina de lavar louça de integração total
• Painel de comandos eletrónico com display digital LED 

branco
• Capacidade para louça de 10 pessoas
• Sete programas de lavagem: Autoclean, Eco, Auto, 

Intensivo, 1 hora (58’ lavagem e secagem), Mini 30, 
Pré-lavagem

• Cinco temperaturas de lavagem 
(35º/40º/50º/65º/70ºC)

• Função: meia carga, Express e secagem extra
• Sistema Aquastop
• Sistema de sensores SmartSensor
• Sistema MultiCleaner Sensor (3 em 1)
• Possibilidade de instalação em coluna
• Sliding door
• Motor inverter
• Programação digital diferida (1-24 horas)
• Cesto superior regulável em altura (PushUp - 3 

posições)
• Cesto inferior FlexiSet2 com 2 suportes rebatíveis
• Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal,  

abrilhantador
• Nível de ruído máximo: 47 dBA

NOVO NOVO
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MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INSTALAÇÃO LIVRE

MEDIDAS EXTERIORES 
Altura 845mm Largura 598mm Profundidade 610mm

COR

 Inox  Branco

Cód. Inox 40782392 | EAN: 8421152153765 
Cód. Branco 40782393 | EAN: 8421152153772

610

845

598

MAESTRO LP9 840

• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Painel de comandos eletrónico com display digital LED 

branco
• Capacidade para louça de 13 pessoas
• Oito programas de lavagem: Auto, Intensivo, Normal 

55°C, Eco, Glasscare, 90’ minutos, rápido 40’, pré-la-
vagem

• Cinco temperaturas de lavagem (40º/45º/55º/62º/65ºC)
• Sistema Aqualogic
• Função: meia carga
• Programação digital diferida (1-24 horas)
• Cesto superior regulável em altura (push up)
• Sistema de segurança AQUASTOP 
• Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal,  

abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
• Nível de ruído máximo: 47 dBA

MEDIDAS EXTERIORES 
Altura 845mm Largura 598mm Profundidade 610mm

COR

 Inox

Cód. 40782362 | EAN: 8421152153802

610

845

598

TOTAL LP8 825

• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Painel de comandos eletrónico com display digital LED 

branco
• Capacidade para louça de 14 pessoas
• Terceiro cesto para talheres e chávenas
• Terceiro irrigador superior
• Seis programas de lavagem: 3 em 1, Intensivo, Eco, 90’ 

minutos, Glasscare, Pré-lavagem
• Cinco temperaturas de lavagem (40º/45º/50º/60º/65ºC)
• Função: meia carga
• Programação digital diferida (1-24 horas)
• Cesto superior regulável em altura
• Sistema de segurança AQUASTOP
• Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal,  

abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
• Nível de ruído máximo: 47 dBA 

MEDIDAS EXTERIORES 
Altura 845mm Largura 598mm Profundidade 610mm

COR

 Inox  Branco

Cód. Inox 220552 | EAN: 8421152131725 
Cód. Branco 220553 | EAN: 8421152131732

610

845

598

TOTAL LP8 820

• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Painel de comandos eletrónico com display digital LED 

branco
• Capacidade para louça de 12 pessoas
• Seis programas de lavagem: 3 em 1, Intensivo, Eco, 90’ 

minutos, Glasscare, Pré-lavagem
• Cinco temperaturas de lavagem (40º/45º/50º/60º/65ºC)
• Função: meia carga
• Programação digital diferida (1-24 horas)
• Cesto superior regulável em altura
• Sistema de segurança AQUASTOP
• Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal,  

abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
• Nível de ruído máximo: 49 dBA
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MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INSTALAÇÃO LIVRE

MEDIDAS EXTERIORES 
Altura 845mm Largura 448mm Profundidade 610mm

COR

 Inox

Cód. 40782342 | EAN: 8421152153789

610

845

448

MAESTRO LP9 440

• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Painel de comandos eletrónico com display digital LED 

branco
• Capacidade para louça de 10 pessoas
• Oito programas de lavagem: Auto, Intensivo, Normal 

55°C, Eco, Glasscare, 90’ minutos, rápido 40’, pré-la-
vagem

• Cinco temperaturas de lavagem (40º/45º/55º/62º/65ºC)
• Sistema Aqualogic 
• Função: meia carga
• Programação digital diferida (1-24 horas)
• Cesto superior regulável em altura (push up)
• Sistema de segurança AQUASTOP
• Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal,  

abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
• Nível de ruído máximo: 47 dBA

MEDIDAS EXTERIORES 
Altura 845mm Largura 448mm Profundidade 600mm

COR

 Branco

Cód. 40782032 | EAN: 8421152144565

600

845

448

EASY LP8 400

• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Painel de comandos eletrónico
• Capacidade para louça de 9 pessoas
• Quatro programas de lavagem: Intensivo, Eco, 90’ 

minutos, rápido 30’
• Três temperaturas de lavagem (45º/60º/65ºC)
• Função: meia carga
• Cesto superior regulável em altura
• Sistema de segurança AQUASTOP
• Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal,  

abrilhantador, programa selecionado
• Nível de ruído máximo: 49 dBA

MEDIDAS EXTERIORES 
Altura 438mm Largura 550mm Profundidade 500mm

COR

 Branco

Cód. 40782910 | EAN: 8421152144596

500

438

550

TOTAL LP2 140

• Máquina de lavar louça de instalação livre
• Painel de comandos eletrónico com display digital LED 

branco
• Capacidade para louça de 6 pessoas
• Seis programas de lavagem: Intensivo, Normal 60°C, 

Eco, Glasscare, 90’ minutos, rápido 30’
• Seis temperaturas de lavagem 

(40º/45º/50º/60º/65º/70ºC)
• Programação digital diferida (1-24 horas)
• Pilotos indicativos funcionamento, falta de sal,  

abrilhantador, programa selecionado e tempo restante
• Nível de ruído máximo: 49 dBA

NOVO



217216

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INTEGRAÇÃO TOTAL
Modelos DFI 46950 XL DFI 76950 DFI 46950 DFI 46900 DFI 46700 DFI 44700

FICHA DE PRODUTO

Capacidade (louça em n.º de pessoas) 15 15 15 14 14 10

Eficiência energética (1) A++ A+++ A++ A++ A++ A++

Consumo - energia (kWh) (2) 270 241 270 266 266 211

Consumo energético (kWh) (3) 0,94 0,84 0,94 0,93 0,93 0,73

Consumo em modo off e stand by (kWh) 0,35/0,5 0,35/0,5 0,35/0,5 0,35/0,5 0,35/0,5 0,5/1

Consumo - água (litros) (4) 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660 2.660

Eficiência de secagem (5) A A A A A A

Programa standard ECO 50ºC ECO 50ºC ECO 50ºC ECO 50ºC ECO 50ºC ECO 50ºC

Ciclo - duração (minutos) 245 245 245 220 220 239

Nível de ruído (dBA) 46 42 46 46 46 47

Tipo de instalação Encastre Encastre Encastre Encastre Encastre Encastre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão (V) 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Potência máxima total (W) 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

Programas de lavagem 9 9 9 9 7 7

Temperaturas de lavagem 6 6 6 6 5 5

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Aquastop √ √ √ √ √ √

Segurança anti transbordo √ √ √ √ √ √

Air break de entrada/cheio/vazio √ √ √ √ √ √

Proteção de fugas interiores √ √ √ √ √ √

(1)  Eficiência energética “X” numa escala de D (menos eficiente) a A+++ (mais eficiente).
(2)  Consumo energético “XYZ” kWh por ano, baseado em 280 ciclos standard com entrada de água fria e os consumos nos modos de baixo consumo. O consumo real de energia do equipamento 

depende das condições de uso.
(3)  Do ciclo de lavagem standard.
(4)  Consumo de água “X” litros por ano, baseado em 280 ciclos standard. O consumo real de água do equipamento depende das condições de uso.
(5)  Eficiência de secagem “X” numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente).
Nota:  o programa standard é o programa de lavagem ao qual a etiqueta energética e a ficha técnica fazem referência. Este programa é adequado para lavar louça com sujidade normal, sendo o mais 

eficiente em termos de consumo combinado de água e de energia elétrica.

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA INSTALAÇÃO LIVRE
Modelos LP9 840 LP8 825 LP8 820 LP9 440 LP8 400 LP2 140

FICHA DE PRODUTO

Capacidade (louça em n.º de pessoas) 13 14 12 10 9 6

Eficiência energética (1) A++ A++ A++ A++ A+ A+

Consumo - energia (kWh) (2) 262 266 258 211 215 174

Consumo energético (kWh) (3) 0,92 0,93 0,91 0,74 0,75 0,61

Consumo em modo off e stand by (kWh) 0.45/0.49 0,45/0,49 0.45/0.49 0.45/0.49 0,45/0,49 0,45/0,49

Consumo - água (litros) (4) 3.080 3.080 3.080 2.240 2.660 1.820

Eficiência de secagem (5) A A A A A A

Programa standard ECO ECO ECO ECO ECO ECO

Ciclo - duração (minutos) 195 190 185 195 190 180

Nível de ruído (dBA) 47 47 49 47 49 49

Tipo de instalação Livre Livre Livre Livre Livre Livre

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão (V) 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240 220/240

Potência máxima total (W) 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100 1.280

Programas de lavagem 8 6 6 8 4 6

Temperaturas de lavagem 5 5 5 5 3 6

SISTEMAS DE SEGURANÇA

Aquastop - - - - - -

Segurança anti transbordo √ √ √ √ √ √

Air break de entrada/cheio/vazio √ √ √ √ √ √

Proteção de fugas interiores √ √ √ √ √ √
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