
ZMYWARKA KAPTUROWA DO NACZYŃ 50x50

 

 

kod
wymiary

(mm)
napięcie

(V)
moc
(kW)

230343 750x880x(H)1390/1830 4008,6

waga
(kg)

131,5

- Sterowanie elektroniczne 
- Maksymalna wysokość mytych talerzy 400 mm
- Maksymalna wysokość mytego szkła 395 mm
- Dotykowy, elektroniczny panel sterowania
- Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304
- Górne i dolne ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej
- Unoszenie kaptura ułatwione dzięki wbudowanym sprężynom
- Ilość/długość cykli mycia: 3/ 60 s, 120 s, 240 s
- Wydajność: 60, 30, 15 koszy/h 
- Zużycie wody na 1 cykl mycia 2-3 l (w zależności od ciśnienia wody 

w sieci)
- Temperatura wody myjącej 60°C
- Temperatura wody płuczącej, wyparzającej 85°C
- Pojemność i moc bojlera 13,5 l / 7,5 kW 
- Pojemność i moc wanny 68 l / 6,0 kW 
- Moc pompy myjącej 1,5 kM
- Elektroniczne termometry wody oddzielnie dla bojlera oraz wanny 
- Termostat bezpieczeństwa dla bojlera do +105°C
- Termostat bezpieczeństwa dla wanny do +99°C
- Współczynnik szczelności pompy: IP 44

FUNKCJE:
- Program myjący komorę zmywarki
- Możliwość płukania zimną wodą – szczególnie przydatny przy myciu 

szkła
- System „THERMO-PROTECTOR” zapobiegający płukaniu zimną 

wodą
- 8-punktowy system autodiagnostyczny 
- Funkcja „SOFT START” uruchamianie pompy wody przy niższym 

ciśnieniu i stopniowe jej podnoszenie, aby nie uszkodzić delikatnych 
naczyń

- Drzwi z mikrowyłącznikiem pracy przy uniesionym kapturze
- Funkcja ECO – zmniejszająca pobieranie energii elektrycznej w 

przypadku gdy urządzenie nie jest używane dłużej niż 15 minut

WYPOSAŻENIE:
- 1x kosz uniwersalny na szkło 500x500x(H)105 mm 
- 1x kosz z bolcami na talerze głębokie i płytkie w układzie 5x8 szt., 

500x500x(H)105 mm
- 1x koszyczek na sztućce 110x110x(H)130 mm
- Dozownik nabłyszczacza
- Przystosowanie do montażu dozownika detergentu (śruba w tylnej 

ściance wanny) - opcja
- Wąż doprowadzający wodę dł. 1,5 m, z przyłączem ¾” gwint wew. 
- Wąż spustowy
- Możliwa narożna instalacja zmywarki
- Podłączenie wody: ¾”
- Regulowane nóżki ze stali nierdzewnej w zakresie od 100 do 150 

mm

W zestawie:
- 1 kosz uniwersalny
- 1 kosz na talerze
- 1 koszyk na sztućce
- wąż doprowadzający wodę

Niniejsza oferta zawiera jedynie ogólną informację handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
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