myčka nádobí
QW GT45F444W / QW GT45F444I | A +++
Parametry
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Energetická třída A+++ (-20 %)
Počet sad: 14
Spotřeba vody (l): 9
Počet programů: 10
Hlučnost (dB): 44
Hmotnost (kg): 59
Rozměry (v-š-h): 84,5 x 59,6 x 59,8
3. úroveň – šuplík na příbory
EcoBox – speciální úsporný program – spotřeba vody 5,5 l
Barevná provedení: bílá, nerez

Vlastnosti a technologie
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AutoDoor – Automatické otevření dveří myčky na konci každého
programu zajistí rychlejší a efektivnější sušení nádobí.
Aqua Stop – Komplexní systém prevence proti úniku vody z
myčky, který je schopen předejít riziku vyplavení bytu. Na přívodní
hadici je u kohoutu zabudován elektroventil blokující přívod vody
do hadice v připadě poruchy.
Invertorový motor – Vysoce efektivní motor, redukující hluk.
Záruka 10 let na motor.
EcoBox – Uložením vody z předchozího oplachování do
zásobníku se šetří účty za energie, neboť tato rezerva bude při
příštím spuštění použita k před mytí.
IntelliWash – Díky tomu, že tyto spotřebiče dokážou změřit množství nádobí, které
se má umýt, dokážou nastavit program tak, aby bylo zajištěno optimální čištění.
Dual ProWash – Pokročilá technologie čerpadla umožňuje spuštění dvou
samostatných vodních tlaků při jednom mytí. Různé mycí tlaky slouží pro šetrnější a
důkladnější mytí.
Ochrana před přetečením a vytékáním – Sharp klade na první místo bezpečnost.
Dojde-li k narušení proudění vody, tato bezpečnostní opatření zabrání škodám ve
vaší domácnosti.
Turbo Dry – Rychlé a efektivní sušení pomocí ventilátoru.
Steam Wash – Využijte sílu páry na extra odolnou špínu.
Expres 50 – Denní mytí, které Váz zbaví i silně zašpiněného nádobí za pouhých 50
minut.
Quick Wash 18′ – Nejrychlejší mycí program, trvající jen 18 minut.
Quick 30′ – Rychlé mytí trvající 30 minut při 40°C.
Delay timer – Nastavení opožděného spuštění programu.
Antibakteriální filtr
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