SC75M530EU
speedMatic Compact integrável 60 cm altura
- Inox

Acessórios opcionais:

Características:

SZ73145 : Cesto de Talheres
SZ72010 : Prolongamento da mangueira
SZ78100 : Cassete para pratas

Classe de Eficiência Energética:
Procedimento de limpeza: A
Consumo de água: 8.70
Consumo total de energia anual (kWh/a):
Consumo de água anual total:
Tipo de construção: Encastrar
Tampo amovível: Sem tampo
Opções do painel da porta:
Altura sem tampo (mm): 595
Altura do produto: 595
Pés ajustáveis:
Ajuste máximo dos pés (mm):
Plinto ajustável: Não
Peso líquido: 26.000
Peso bruto (kg): 29.000
Classificação da ligação (W): 2400
Corrente (A): 10
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50; 60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 170.0
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada (cm): 165
Comprimento da mangueira de saída (cm): 226
Resistência escondida: Sim
Descrição do sistema de protecção da água: Protec.tripla
cont. derram.24h
Segurança para crianças: Sim
Amaciador da água: Sim
Tipo de cesto superior: Normal
Cesto superior ajustável: Não
:
Tipo do cesto inferior: Normal
:2
en: 3rd Rack: não
:
Características de consumo e ligação:

Potência e Consumo
• Capacidade: 8 serviços de padrão normalizados
• Classe de eficiência energética: A+
• Consumo de energia no programa Eco 50: 205 kWh/ano,
basado em 280 ciclos normais de lavagem, tendo como
pressuposto a entrada de água fria e o consumo dos modos de
baixo consumo. O consumo de energia real depende das
condições de utilização do aparelho.
• Consumo de energia no Programa Eco 50: 0.73 kWh
• Consumo de electricidade no modo desligado / modo não
desligado: 0.1 W / 0.1 W
• Consumo de água no programa Eco 50: 2450 l/ano, basado em
280 ciclos normais de lavagem. O consumo real de água
depende das condiições de utilização do aparelho
• Consumo de água no Programa Eco 50: 8.7 l
• Classe de eficiência de secagem: A
• Duração do programa Eco 50: 180 min
• Duração do modo "sem estar desligado": 0 min
• Nível de ruído: 49 dB (re 1 pW)
• Consumo de água no Programa Auto 45-65ºC: a partir de: , de
acordo com o grau de sujidade
Programas e Funções Especiais
• 5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Delicado 40 °C, Rápido , NO_FEATURE
• 1 Função especial:: varioSpeed
Tecnologia de Lavagem e de Secagem

Cores disponíveis:
• aquaSensor, Sensor de carga
Conforto

SC75M530EU : Máquina de lavar loiçaModular

Acessórios incluidos:
• Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)
• Assistente de dosagem
• Programação diferida até 24 horas

Código EAN:4242003462843
02-03-2012

Marca: Siemens
Nome do produto / Código comercial: SC75M530EU
Número de regulações do local: 8
Classe de Eficiência Energética - novo (2010/30/EC): A+
Consumo de energia annual (kWh/annum) - novo
(2010/30/EC): 205
Consumo de energia (kWh): 0.73
Consumo, em termos de potência, em estado inactivo novo (2010/30/EC) (W): 0.10
Consumo, em termos de potência, em estado de
desactivação - novo (2010/30/EC) (W): 0.10
Consumo de água (l/annum) - novo (2010/30/EC): 2450
Desempenho da secagem: A
Programa de referência: Eco
Tempo total do ciclo do programa de referência: 180
Duração de modo stand-by - novo (2010/30/EC):
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 49
Tipo da instalação: Integrável dentro do armário
:

