
DW12VL-A+AA-4 529 лв. DW10VL-A++AA-3 519 лв.
А++ КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Съдомиялните машини LINO с енергиен клас А++

или А+ впечатляват с минимална консумация на

енергия и са сигурна гаранция за ефективност,

комбинирана с най-икономична употреба на

консумативи за измиване и полиране.

ИНДИКАТОР И ЗВУКОВ СИГНАЛ

ЗА КРАЙ НА ПРОГРАМАТА

Светлинната индикация за край на програмата и

звуковият сигнал на съдомиялните LINO ще Ви

информират, когато избраният режим на измиване

приключи.

Всички цени са с включен ДДС18
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДИМСТВА

Енергиен клас

Клас на измиване

Клас на сушене

Индикатори за сол и полиращ препарат

Индикатор за край на програмата

Тройна филтрация на водата

Естествено сушене

Защита срещу преливане на водата

Електронно управление

4 програми

12 комплекта

2 50оС, 65оСтемп. –

Ниво на шум 54dB(A)

Подвижна кошница за прибори

Омекотител на водата

Звуков сигнал за край на програмата

Размер 60– cm

ПРОГРАМИ

Интензивна

Икономична

Супер – 50мин.

Предварително измиване

65оС

50оС

65оС

Съдомиялна машина за вграждане60cm Съдомиялна машина за вграждане45cm

Енергиен клас

Клас на измиване

Клас на сушене

Индикатори за сол и полиращ препарат

Три зони на разпръскване на водата

Индикатор за край на програмата

Тройна филтрация на водата

Естествено сушене

Защита срещу преливане на водата

Електронно управление

3 програми

10 комплекта

2 50оС, 65оСтемп. –

Ниво на шум 54dB(A)

Регулируема горна кошница

Подвижна кошница за прибори

Омекотител на водата

Звуков сигнал за край на програмата

Размер – 45cm

Интензивна

Икономична

Предварително измиване

65оС

50оС

А+

А

А

А++

А

А

ЗАЩИТА СРЕЩУ ПРЕЛИВАНЕ

Съдомиялните машини LINO са снабдени със защита

срещу преливане, която гарантира сигурност и не

позволява излишни загуби на вода. В случай на

преливане, електронният модул регистрира

опасността, преустановява притока на вода и

процеса на миене и активира източващата помпа,

като по този начин предотвратява риска от

наводнение до отстраняването на проблема.

ТРИ ЗОНИ НА РАЗПРЪСКВАНЕ НА ВОДАТА

Системата за разпръскване на водата осигурява

в и с о к а и к о н о м и ч н о с т, бл а год а р е н и е н а

изключително прецизното насочване на водната

струя към двете кошници. За перфектни резултати,

допълнителната трета дюза прави възможно

достигането на водата и до най-трудната за измиване

посуда.

ОМЕКОТИТЕЛ НА ВОДАТА

За оптимално функциониране на съдомиялните

LINO твърдостта на водата се регулира от

омекотител за вода, който спомага за безупречното

измиване на съдовете.

ИНДИКАТОРИ ЗА СОЛ И ПОЛИРАЩ ПРЕПАРАТ

В случай, че количеството на препаратите за миене

намалее под допустимото, индикаторите на

контролния панел ще Ви подсетят да добавите сол

или полиращ препарат.

ТРОЙНА ФИЛТРАЦИЯ НА ВОДАТА

Съдомиялните LINO гарантират качествено

филтриране на водата благодарение на нова

система за тройно филтриране, съставена от

метален филтър, едър филтър и микрофилтър за

оптимално задържане на хранителните отпадъци и

частици. Още едно предимство, което спомага за

постигането на висока ефективност на измиващите

цикли.
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