НОВИ
СЪДОМИЯЛНИ
МАШИНИ

699

ПРЕДИМСТВА

лв.

Енергиен клас
Клас на измиване
Клас на сушене
Интелигентна хидравлична система

NEW

Отложен старт до 19 часа
Функция 3 в 1
Зареждане 1/2

DW10VЕЕ - A+AA - 8
Електронно управление
8 програми
10 компкекта
Консумация на вода при ECO 50ºC – 13 л.

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 елиминира опасността от наводнение.

669,
695,

Активна система за сушене
Тройно филтриране на водата
Три зони на разпръскване
на водата
Индикатори за сол и за полиращ
препарат

Ниво на шум – 47dB(A)

Индикатор за край на програмата

Дисплей за показване
на програмите

Скрит нагревател

Регулируема горна кошница

Защита срещу преливане

Омекотител на водата
Звуков сигнал за край на програмата

AQUA STOP – защита от наводнение

Размер – 45 cm

Новата монтажна схема може да се види на www.eurolux.bg
ПРЕДИМСТВА
Енергиен клас
Клас на измиване
Клас на сушене

NEW

6 програми
12 компкекта
Консумация на вода при ECO 50ºC – 12 л.
4 температури – 40ºC; 50ºC; 60ºC; 65 ºC
Ниво на шум – 54dB(A)
Дисплей за показване
на програмите

Енергиен клас
Клас на измиване

Отложен старт до 19 часа

Клас на сушене

1/2 зареждане

Тройно филтриране на водата

Електронен сензорен контролен панел

ПРЕДИМСТВА

лв.

Интелигентна хидравлична система

Активна система за сушене

DW12VЕ - A++AA - 6

849

Функция 3 в 1

Интелигентна хидравлична система

NEW

Отложен старт до 19 часа
Функция 3 в 1
Иновативна трета горна кошница

Индикатор за сол и за полиращ препарат
Скрит нагревател
Защита срещу преливане
AQUA STOP – защита от наводнение

DW15VЕ - A++AA - 8
Електронен сензорен контролен панел
8 програми
15 компкекта
Консумация на вода при ECO 50ºC – 9 л.

Зареждане 1/2 в три режима
Динамично ТУРБО сушене
Сензор за чистотата на водата
Тройно филтриране на водата

Омекотител на водата

Дисплей за показване
на програмите

Три зони на разпръскване
на водата
Индикатори за сол и за полиращ
препарат

Звуков сигнал за край на програмата

Регулируема горна кошница

Скрит нагревател

Размер – 60см

Омекотител на водата

Регулируема горна кошница

Ниво на шум – 47dB(A)

Звуков сигнал за край на програмата

Защита срещу преливане

Размер – 60 cm

AQUA STOP – защита от наводнение

Новата монтажна схема може да се види на www.eurolux.bg

ИНОВАТИВНА ТРЕТА КОШНИЦА
Новият модел на Eurolux DW15VE - A++AA - 8 разполага с функционална трета кошница, предназначена за измиване на различни прибори за
хранене и малки чаши за кафе. За допълнително удобство мини
кошницата е оборудвана с две подвижни полици, които се адаптират в
зависимост от конкретните нужди и гарантират отлични резултати в
процеса на измиване.

