STA7233L
מדיח כלים
 60ס"מ
 A+++דרגת אנרגיה
EAN13: 8017709232474
תוכניות הפעלה 5+5
טמפרטורות הדחה70° ,65° ,55° ,50° ,45° ,38° :
פאנל בקרה כסוף
מחוון זמן הפעלה נותר
אופציה להפעלה מושהית כולל השריה עד  24שעות
פתיחה אוטומטית
מחוון מלח הדחה ונוזל הברקה
סלסלות כלים אפורות עם ידיות כחולות
סלסלה עליונה ניתנת לכיוונון ב 3-דרגות גובה
מיכל מים מנירוסטה
מסנן מנירוסטה
דוושה קדמית ניתנת לכיוונון  82-89ס"מ
 dBדרגת רעש 42

Functions
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STA7233L
מובנה
אינטגרלי מלא
60 cm
 A+++דירוג אנרגיה

Apertura automatica:
Le lavastoviglie con apertura automatica ne consentono l'inserimento in cucine senza maniglie. Tramite una semplice pressione nella zona
centrale in alto della porta è possibile aprire la lavastoviglie. Un accorgimento di sicurezza evita aperture accidentali. In caso di assenza
temporanea della corrente elettrica, un dispositivo di apertura manuale consente di aprire comunque la lavastoviglie.

A+++:
.הסטנדרטית  Aמביאים לחסכון בצריכת אנרגיה ,המגיע עד  30%פחות מאלו בעלי דרגת האנרגיה  A+++מוצרי חשמל בעלי דרוג האנרגיה

:מערכת החיסכון במים
מוודאת תוצאות מיטביות תוך צריכת מים מינימלית ,בהתאם לדגם מדיח הכלים  WaterSaveמערכת החיסכון במים

 Enersave:חיסכון באנרגיה
.בסוף מחזור הייבוש ,רכיב מיוחד הקיים בכמה מהדגמים ,פותח אוטומטית את הדלת בכמה סנטימטרים ,בכדי להבטיח את הייבוש המושלם ולחסוך  20%מן האנרגיה

:מתאים ל 13-מערכות כלים
.כולל מדיחים בקיבולת של  13 ,12 ,10 ,7ו 14-מערכות כלים ,בהתאם לדגם  SMEGקו מדיחי הכלים של

 FlexuDuo:סלסלת סכו"ם
ומורכבת משני חלקים ,הניתנים להסרה ולהרכבה מחדש במיקומים שונים ,וממקסמים בכך את הגמישות והנוחות שבהטענת הכלים  FlexiDuoסלסלת הסכו"ם השלישית נקראת
.במדיח

:טיימר להפעלה מושהית
באמצעות טיימר להפעלה מושהית ניתן לתזמן את תחילת הפעולה של המדיח ,עד  24שעות .עם סגירת דלת המדיח תתבצע שטיפה ראשונית של הכלים ,ואז ייכנס המדיח לשלב
.ההשהיה ,עד לתחילת הפעולה שכונן בטיימר

 FlexiZone ½:אופציית האזור הגמיש
.מתאימה לשטיפת מספר כלים ,המפוזרים באופן אחיד בין הסלסלות .בנוסף ,ניתן לחסוך באנרגיה ,במים ובזמן בזכות גמישות ההטענה המוחלטת ½ - FlexiZoneאופציית ה

:טבליות גמישות
.רכיב הטבליות הגמישות הופכת את פעולת ההדחה של מדיח הכלים לאופטימלית ,ומנצלת היטב את יתרונות הטבלייה הרב-שימושית

 EasyGlide:מערכת ההחלקה
.מערכת ההחלקה אשר בחלק העליון של המכשיר ,משפרת את אפשרויות הגלילה והופכת את ההפעלה לפשוטה יותר

 QuickTime:אופציית הפעלה מהירה
אופציה המופעלת ביחד עם כל אחת מתוכניות הכביסה )פרט לתוכנית ההשריה( ומצמצמת את זמן הפעולה .גם כאשר מדובר בפריטים מלוכלכים במיוחד ,ניתן להפחית את זמן
.הכביסה באמצעות אופציה זו

:נורת חיווי פעילות
נורת חיווי הפעילות נדלקת כאשר מדיח הכלים בפעולה ומלמדת על כך שהמכשיר פעיל מבלי שיש צורך לפתוח את הדלת שלו .כאשר המדיח מסיים את פעולתו ,נכבית הנורה
.באופן אוטומטי

:חיישן מבחן המים
הוא חיישן אלקטרוני המודד את דרגת השקיפות של המים בסיום שלב ההשריה הראשוני .על סמן ממצאי  SMEG,חיישן מבחן המים ,הקיים במרבית דגמי מדיחי הכלים של
.החיישן ,הוא קובע את התוכנית המתאימה ביותר ובכך פועל להשגת תוצאות מיטביות תוך שימוש בכמות מינימלית של מים להדחה

:פונקציית עצירת מים מוחלטת
קיימת פונקציית עצירת מים מוחלטת ,המגנה מפני הצפת מים כתוצאה מנזילה .המערכת כוללת חיישן ציפה ,הנמצא  SMEGבמדיחי כלים :במרבית מדגמי מדיחי הכלים של
מתחת לחלל הפנימי של המדיח ,וחוסם את אספקת המים אל פנים המדיח במקרה של זליגת מים אל המגש התחתון .בנוסף ,שסתום אלקטרו מגנטי הנמצא על פתח הזרמת
.המים ,חוסם באופן אוטומטי את המים במידה ומזוהה בו נזילת מים כלשהי .מכונות כביסה :מכונות הכביסה בנויות בשלוש שכבות הגנה נגד הצפת מים

Sistema di lavaggio Planetarium:
Il nuovo sistema di lavaggio Planetarium garantisce la completa copertura della vasca, grazie alla doppia rotazione in simultanea dell’irroratore
che distribuisce l’acqua in modo capillare, per stoviglie lavate alla perfezione.

:נעילה בטיחותית מפני ילדים
.נושאים פונקציה של נעילה בטיחותית מפני ילדים בעת ההפעלה  SMEGחלק מדגמי המוצרים של

Noise Level:
Excellent insulation and special devices keep noise to a minimum.

:השריה
תוכנית להשריית הכלים לפני הדחתם

:קריסטלים
.תוכנית הקריסטלים מיועדת להדחת הכלים העדינים ביותר .התוכנית פועלת בטמפרטורה של  ° 45ומנקה באופן מושלם את כלי הקריסטל

:אקו
.תוכנית אקו מתאימה להדחת כלים המלוכלכים במידה רגילה .השימוש בתוכנית זו מבטיח ביצועים מצוינים במונחי חיסכון באנרגיה

:אופציה מהירה  27דקות
אופציה המאפשרת כביסה מהירה של פריטים המלוכלכים קלות בלבד

 °:התוכניות האוטומטית 65- ° 45
התוכניות האוטומטית  ° 65- ° 45מיועדת לכלים המלוכלכים במידה נורמלית .באמצעות פעולתו של חיישן מבחן המים ,נקבעים באופן אופטימלי הפרמטרים העיקריים בתוכנית,
.כגון משך ,טמפרטורה וכמות המים הנדרשת

 Ultraclean:אופציית
המספקת שטיפה סופית בטמפרטורה של  70°ומבטלת אפשרות של הימצאות חיידקים כלשהם  UltraCleanאופציית

:תוכנית מהירה אקו
Il programma Eco Rapid è indicato per lavare stoviglie normalmente sporche, ma in tempi ridotti, sempre con la garanzia delle migliori prestazioni
in termini di efficienza energetica.

:מצב הפעלה רגיל – מהיר
.מצב הפעלה רגיל הוא אידאלי לכלים מסוגים שונים ולתדירות שימוש יומית .מצב הפעלה רגיל-מהיר מפחית את זמן ההפעלה של המדיח

:תוכנית עדינה מהירה
.תוכנית עדינה מהירה מתאימה להדחה מהירה של כלים עדינים במיוחד

:תוכנית הדחה חזקה ומהירה
.תוכנית המתאימה להדחה סירים וכלים מלוכלכים במיוחד ,גם בעלי שאריות מזון יבשות עליהם .התוכנית מצמצמת את זמן ההדחה הכולל

SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
)42016 Guastalla (RE
Tel. 0522 821 1

STA7233L
מובנה
אינטגרלי מלא
60 cm
 דירוג אנרגיהA+++

SMEG S.p.A.
Via Leonardo da Vinci, 4
42016 Guastalla (RE)
Tel. 0522 821 1

