FSB31600Z Máquina de Lavar Loiça
Programação antecipada graças à função Início
Diferido
A função Início Diferido permite-lhe programar o início
do ciclo de lavagem com até 19 0u 24 horas de
antecedência (dependendo do modelo).

Pronta quando está pronto
Aproveite ao máximo o tempo que tem disponível com a função início diferido
nas nossas máquinas de lavar loiça. Predefinir uma hora de início, dentro de
um intervalo de tempo de 3 horas após ter carregado a máquina e desfrutar da
conveniência de ter pratos limpos quando quiser.

Enxagúe a sua loiça quando a máquina de lavar loiça não está cheia
Quando a sua máquina de lavar loiça tem apenas meia carga, é normal que
prefira atrasar a lavagem. O programa Enxaguar e Manter enxagua
rapidamente cargas parciais de loiça e minimiza a formação de bactérias e
odores.

Características:

Especificações técnicas:

Descrição do produto:

• Instalação: Totalmente integrável
•Eficiência energética / Eficiência de
lavagem / Eficiência de secagem: A / A
/A
•Máquina de lavar loiça para instalação
em altura
•Capacidade: 13 talheres
•Nível de ruído: 49 (IEC 60704-3)
•Consumos de água e energia: 11 l,
1.039 kWh
• 4 programas, 3 temperaturas
•Programas: Eco, Intensivo 70º, Normal
65°, Pré-lavagem
•Início diferido 3h
•Painel com símbolos
•Bitérmica - possibilidade de admissão
de água fria ou quente
•Detecção de carga Sensorlogic
•Indicadores luminosos de falta de sal e
abrilhantador
•Indicadores LED: Alarme Sonoro, Início
diferido 3h, Fim, Programa a decorrer,
Abrilhantador, Sal
•Cesto superior ajustável em altura
•Cesto superior: Suporte rebatível para
chávenas
•Cesto inferior: Fixed plate racks
•Cesto de talheres
•Segurança contra inundações AquaControl
•Dimensões A(min/max)xLxP (mm): 820
/ 880 x 600 x 550

• Eficiência energética (2010/30/EC) : A+
•Talheres : 13
•Nível de ruído, dB(A) re 1 pW : 49
•Consumo de água, (L) : 11
•Nº de Programas : 4
•Número de Temperaturas : 3
•Eficiência de secagem : A
•Consumo anual de energia, kWh (2010/30/EC) : 295
•Consumo anual de água, (L) (2010/30/EC) : 3080
•Iluminação interior : Não
•Indicadores - configuração : Nenhum
•Cor : N/A
•Altura, mm : 818
•Largura, mm : 596
•Profundidade, mm : 550
•Eficiência de lavagem : A
•Eficiência de secagem : A
•Voltagem, V : 220-240
•Frequência, Hz : 50
•Ligação (W) : 1950
•International colour (Icon) : Grey
•Cor : Cinza
•Marca : AEG
•Modelo : FSB31600Z
•Product Partner Code : B – Open All

Máquina de lavar loiça
de integração total com
Indicadores LED e
capacidade para 13
talheres, Secagem
AirDry, AutoOff, 4
programas a 3
temperaturas,
AutoSensor, TimeSaver,
Nível de ruído 49 dB(A),
porta deslizante, Classe
A+
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