
MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA

LP8 700

- Máquina de lavar louça de instalação livre

- Painel de comandos eletrónico

- Capacidade para louça de 12 pessoas

- 4 programas,3 temperaturas de lavagem (45º/60º/65ºC)

- Programa de meia carga

- Programa rápido 30 minutos

- Programa Eco

- Dispensador de detergente deslizante

- Cesto superior regulável em altura

- Indicadores de funcionamento, falta de sal e abrilhantador

- Classificação energética: A+

Dimensões (mm)

Altura 845

Largura 598

DESENHO DE ENCASTRE Profundidade 600

Características eléctricas

Potência máxima total (W) 1760-2100

Tensão (V) 220-240

Frequência (Hz) 50

Características técnicas

Capacidade (louça em nº de pessoas) 12

Programas de lavagem 4

Programa de meia-carga ●

Programa económico ●

Microfiltragem ●

Cesto superior regulável ●

Indicador de funcionamento ●

Indicador de falta de sal ●

Indicador de falta de abrilhantador ●

Programação diferida ▬

Resistência oculta ●

Sistema de Aquastop ●

Nível de ruído (dBA) 49

Consumo de energia (kWh/ciclo) 0,96

Consumo de energia anual (kW/h) 279

Consumo de água (litros/ano) 3220

Consumo em modo off/stand-by (W) 0,45/0,49

Eficiência energética A+

Eficiência de lavagem A

Eficiência de secagem A
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FOLHETO INFORMATIVO                
produto comercializado fora de tabela

Aos preços indicados acresce o IVA à taxa em vigor. Os preços não incluem instalação. A Teka Portugal SA, reserva-se ao direito de realizar todas as alterações que considerar necessárias para a melhoria contínua 

dos seus produtos. Assim, todas as características, dados, pormenores, medidas, cores, descrições, ilustraçõess, expostos, na presente ficha técnica, têm carácter meramente orientativo. Os mesmos podem ser 

alterados ou anulados, em qualquer momento e sem obrigação de aviso prévio, de acordo com as exigências técnicas e comerciais da empresa produtora, invalidando a possibilidade de reivindicação por parte do 

comprador, comerciante ou particular. A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante o anteriormente exposto e a eventuais inexatidões devidas a erros de transcrição ou impressão. Aconselhamos 

que para uma correta instalação e utilização do equipamento adquirido consulte previamente todas as instruções técnicas do mesmo e as siga em conformidade.


