
Máquina de Lavar Loiça, Instalação Livre, 60 cm, Branco
3VS506BP

3VS506BP

• Branco
• Consumo de água programa ECO 65 °C: 9.5 litros
• Classe de eficiência energética: A++
• Motor ExtraSilencio
• Capacidade: 12 serviços padrão
• Display digital
• Programação diferida até 24 horas
• Indicação do tempo restante e estado de programa
• Indicação de falta de sal e abrilhantador
• Aqua-Sensor
• 5 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,

Rápido 65 °C e Pré-lavagem
• Funções: Meia Carga e +rápido
• Función especial "'Pausa+Carga'": abertura da porta durante

o cíclo de lavagem
• Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario Permutador de

calor
• Detecção automática de detergentes combinados
• 10 anos de Garantia contra ferrugem no compartimento

interior de lavagem.
• Cesto superior regulável em altura RackMatic 3 níveis
• Assistente de dosagem
• Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 0/Suportes

rebatíveis no cesto inferior (2x)
• Interior de aço inoxidável 18/10 e Polinox
• Termosolar: Possibilidade de ligação a água fria ou quente

com temperatura até 60ºC
• Nível de ruído 48 db (re 1 pW).
• Classe de eficiência de secagem: A
• Consumo de energia no Programa Eco 50: 0.9 kWh
• Consumo de água no programa Eco 50: 2660 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: 9.5 l
• Consumo de energia no programa Eco 50: 258 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.

Acessórios incluidos

4242006291587



Máquina de Lavar Loiça, Instalação Livre, 60 cm, Branco
3VS506BP

Características
Consumo de água (l): 9,5
Tipo de construção: Livre instalação
Altura sem tampo (mm): 30
Dimensões do produto (mm): 845 x 600 x 600
Profundidade com porta aberta a 90 graus (mm): 1155
Pés ajustáveis: Sim - frente apenas
Ajuste máximo dos pés (mm): 20
Plinto ajustável: Não
Peso líquido (kg): 46,040
Peso bruto (kg): 47,3
Classificação da ligação (W): 2400
Corrente (A): 10
Voltagem (V): 220-240
Frequência (Hz): 50; 60
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm): 175
Tipo de ficha: Ficha Schuko/Gardy c/ terra
Comprimento da mangueira de entrada (cm): 150
Comprimento da mangueira de saída (cm): 190
Código EAN: 4242006291587

Características de consumo e ligação
Número de regulações do local: 12
Classe de Eficiência Energética - (2010/30/EC): A++
Consumo de energia anual (kWh/annum) - NOVO (2010/30/EC): 258,00
Consumo de energia (kWh): 0,90
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC): 0,10
Consumo potência em stand-by modo (W) - NOVO (2010/30/EC): 0,10
Consumo anual de água (l/annum) - NOVO (2010/30/EC): 2660
Desempenho da secagem: A
Programa de referência: Eco
Tempo total do ciclo do programa de referência (min): 210
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW): 48
Tipo de instalação: Encastre por baixo

2020-10-19


