LP9 850 Máy rửa chén độc lập
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REF. 40782501
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Mức năng
lượng A+++

LP9 850

TÍNH NĂNG

Dung tích: 14 bộ chén dĩa.
Bảng điều khiển bẳng điện tử với màn hình hiển thị.
08 chương trình rửa.
Chương trình đặc biệt: Chương trình rửa nhanh (40 phút), Chương
trình rửa ECO (tiết kiệm nước và điện), và chương trình rửa nửa tải
05 mức nhiệt độ rửa.
03 khay rửa, có thể điều chỉnh độ cao tùy theo nhu cầu
Có khay rửa riêng biệt cho dao kéo.
Cửa máy bằng thép không gỉ, không in dấu vân tay.
Chức năng sấy tăng cường.
Chức năng khóa an toàn cho trẻ em.
Chức năng trì hoãn hoạt động (1-24 giờ).
Hệ thống Aquastop tự ngắt nguồn nước khi có rò rỉ.
Mức năng lượng: A+++/A.
Độ ồn: 44 dB(A).
Mức tiêu thụ năng lượng: 237 kWh/năm.
Mức tiêu thụ nước: 2800L/năm.

LP9 850

KÍCH THƯỚC
Chiều cao(mm): 845
Chiều rộng (mm): 598
Độ sâu (mm): 610
Trọng lượng (Kgs): 45,5

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

FITTING MEASURES

Chiều cao cửa tối đa (mm): 707
Chiều rộng cửa (mm): 587

BẢNG SẢN PHẨM

Mức hiệu quả sấy : A
Mức hiệu quả năng lượng: A+++
Năng lượng tiêu thụ (kWh / năm): 237
Lượng nước tiêu thụ (lít / năm): 2800

CUNG CẤP ĐIỆN NĂNG

Công suất (W): 1760-2100
Công suất (V): 220-240
Công suất tiêu chuẩn tối đa (W): 2100

ĐẶC TÍNH

Nước xả vải: Đúng
Màn hình hiển thị kỹ thuật số: Đúng
Chương trình tiết kiệm : Đúng
Số lượng chương trình: 8
Số lượng nhiệt độ giặt: 6

Đồng hồ hẹn giờ(h): 1-24

HỆ THỐNG AN TOÀN

ĐÈN BÁO ĐIỀU KHIỂN

Kiểm soát rò rỉ bên trong: Đúng
Hệ thống AquaStop tự ngắt nguồn nước khi có rò rỉ : Đúng

Thời gian còn lại: Đúng
Chọn chương trình: Đúng

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

THIẾT BỊ

Chức năng hẹn giờ: Đúng

Tay phun nước thứ 3: Đúng

LP9 850

NHÃN NĂNG LƯỢNG

