
859 лв. 739 лв.DW15VЕ-A++AA-8
Съдомиялна машина за пълно вграждане60сm

DW12VE-A++AA-9
Съдомиялна машина за пълно вграждане60сm

Електронeн сензорен контролен панел

8 програми

15 комплекта

Консумация на вода при ECO 50оС – 9 L

темп. –6 30оС, 40оС, 50оС, 60оС, 6 оС,70оС5

Ниво на шум 47dB(A)

Дисплей за показване на програмите

Регулируема горна кошница

Омекотител на водата

Звуков сигнал за край на програма

Енергиен клас А++

Клас на измиване А

Клас на сушене А

Интелигентна хидравлична система

Функция Auto 3in1

Иновативна трета кошница

Отложен старт до 19 часа

1/2 зареждане в три режима

Динамично TURBO сушене

Сензор за чистота на водата

Тройно филтриране на водата

Три зони на разпръскване на водата

Индикатор за край на програмата

Индикатори за сол и полиращ препарат

Скрит нагревател

Защита срещу преливане на водата

AQUA STOP - защита от наводнениe

ПРЕДИМСТВА

Автоматична - интензивна

Автоматична - нормална

Автоматична - деликатна

Хигиенична програма

Супер – 50 мин.

EКО програма

Бърза програма – 30 мин.

Mini програма – 18 мин.

60-70оС

50-60оС

30-50оС

60оС

6 оС5

50оС

40оС

ПРОГРАМИ

Електронно управление

9 програми

12 комплекта

Консумация на вода при ECO 50оС – 9 L

6 темп. – 30оС, 40оС, 50оС, 60оС, 6 оС,70оС5

Ниво на шум 47dB(A)

Дисплей за показване на програмите

Регулируема горна кошница

Модулна кошница

Омекотител на водата

Звуков сигнал за край на програма

Енергиен клас А++

Клас на измиване А

Клас на сушене А

Интелигентна хидравлична система

Функция Auto 3in1

Отложен старт до 19 часа

1/2 зареждане в три режима

Активна система за сушене

Три зони на разпръскване на водата

Сензор за чистота на водата

Тройно филтриране на водата

Индикатор за край на програмата

Индикатори за сол и полиращ препарат

Скрит нагревател

Защита срещу преливане на водата

AQUA STOP - защита от наводнениe

ПРЕДИМСТВА

Автоматична - интензивна

Автоматична - нормална

Автоматична - деликатна

Хигиенична програма

Екстра хигиенична

Супер – 50 мин.

EКО програма

Бърза програма – 30 мин.

Предварително измиване

60-70оС

50-60оС

30-50оС

60оС

70оС

6 оС5

50оС

40оС

ПРОГРАМИ

СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ www.euro lux .bg

Иновативна трета кошница

К А П А Ц И Т Е Т Н А З А Р Е Ж Д А Н Е Д О 1 5

КОМПЛЕКТА

Съдомиялната машина DW15VE - A++AA - 8 на

Eurolux се отличава с оптимизиран интериор и

възможност за зареждане до 15 комплекта при

стандартни външни размери.

ОТЛОЖЕН СТАРТ ДО 19 ЧАСА

Можете да отложите времето за стартиране на

избраната програма с 1, 2... или цели 19 часа с

простото натискане на един бутон. Така

съдомиялната машина може да започне цикъла на

измиване в късните часове, за да се възползвате от

по-евтината нощна електроенергия.

9 ЛИТРА ВОДА С ЕСО - 50°С

Със своята революционна програма Eco 50°C

съдомиялната машина на Eurolux DW15VE -A++AA

- 8 редуцира използването на вода за един

стандартен цикъл до едва 9 литра или до

минималните 2520 литра* годишно, което е в пъти

по-малко спрямо ръчното миене на съдове или

стандартните програми на съдомиялните машини.

1/2 ЗАРЕЖДАНЕ В ТРИ РЕЖИМА

Функцията за половин зареждане позволява бързо

и икономично измиване дори на малко количество

съдове в три удобни режима: миене само в долната

кошница, в горната кошница или и в двете

едновременно. Резултатът: пестене на вода,

енергия, препарат, пари и време.

П Р Е Ц И З Н О И З М И В А Н Е С C L E V E R

HYDRAULIC SYSTEM - Новите съдомиялни

машини Eurolux са оборудвани с интелигентна

хидравлична система, благодарение на която

моторът може да променя скоростта на водата в

зависимост от нивото на замърсеност на съдовете.

C l e v e r H y d r a u l i c с и с те - м ата у вел и ч а ва

ефективността на измиващите програми,

допринасяйки за оптимизираната консумация на

вода и енергия.

СИСТЕМА ЗА ДИНАМИЧНО ТУРБО СУШЕНЕ

Топ моделите на марката са снабдени с

усъвършенствана система за Turbo сушене, която

използва прецизен вентилатор за интензивна

циркулация на въздуха, гарантирайки безупречно и

бързо изсушаване както на съдовете, така и на

самата вана на съдомиялната машина.

AQUA STOP ЗАЩИТА

Електромагнитният клапан, който стои в основата

на допълнителната AQUA STOP защита, е

позициониран извън съдомиялната машина - в

началото на водозахранващия маркуч, който е

защитен с гофрирана тръба. По този начин, дори

при възникване на външен проблем във

водозахранващата мрежа, AQUA STOP защитата

ПРЕДИМСТВА

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всички цени са с включен ДДС34
ГАРАНЦИЯ

GUARANTEEmonths
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