
 
   

 

STC75  
60 CM HELINTEGRERAD DISKMASKIN
ENERGIMÄRKNING: AA  

EAN13: 8017709098384 
Plats för 7 kuvert

10 program

5 temperaturer: (38°, 45°, 55°, 65°, 70°)

Elektronisk display

Knappar:

PÅ/AV, 3 i 1-cykel

Fördröjningstimer: 1-9 tim.

Programväljare

Ljus:

Programindikator

Salt- och sköljmedelsindikator

Innerbelysning

Korgar i rostfritt stål 

Ergonomisk i- och urplockning av diskmaskinen

Klarar 32 cm diameters tallrikar

Övre duscharm

Orbitalspolsystem

Växelvis diskning

Justerbar mjukgörare för vatten, Aquatest

Dolt värmeelement

Total Aqua-stop

Kondenseringstorkning

Ljudsignal vid programslut

Klämskydd

Möjlighet för pelarmontering

Årlig vattenförbrukning: 2 800 liter

Årlig energiförbrukning: 211 kWh

Energiförbrukning «off/standby»: 0,02-1,50 W

Ljudnivå: 43 dB(A) re 1 pW

Normprogram: ECO

Energiförbrukning per cykel: 0,73 kWh

Tidsåtgång: 180 min

Vattenförbrukning per cykel: 10 liter

Anslutningseffekt: 1900 W

Sockel ingår ej

Funktioner

Tillbehör

KIT73624X - 36+24 cm lucka i Classic design

 

 

 
 



KIT73636X - 36+36 cm lucka i Classic design
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inbyggd

horisontell
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energiklass AA  
 

DELAY TIMER:
Fördröjningstimer 1-24 timmar. Ställ in timern och låt maskinen starta när det är lämpligast för dig.

CRYSTAL:
Detta programmet är speciellt designat för lätt smutsad ömtålig disk.

AUTO:
Automatiskt program som känner av hur mycket och hur varmt vatten som krävs, samt hur lång disktid som behövs, tack vare den 
nya Aquatest-sensorn. Sparar energi, vatten och tid.

QUICK TIME:
Snabbprogram som genom bland annat högre temperatur reducerar disktiden med upp till 55 %.

STRONG & FAST:
Detta program tar under en timme och eliminerar den mest envisa och intorkade smutsen.

FLEXITABS:
Oavsett vilka diskmaskinstabletter som används, anpassar sig programmet för bästa resultat.

AQUATEST
En elektronisk infraröd sensor mäter och analyserar det inkommande vattnet och väljer därefter det mest passande programmet. På 
så sätt diskar maskinerna, utrustade med denna funktion, alltid med minsta nödvändiga vattenmängd i kombination med bästa 
diskresultat.

ORBITALSPOLSYSTEMET:
Detta system, framtaget av Smeg innehåller dubbla spolarmar, där den övre armen arbetar i motsatt riktning i förhållande till den 
undre spolarmen. Detta gör att vattnet fördelas jämt i hela diskmaskinsutrymmet och ger ett utmärkt diskresultat med låg ljudnivå.

TOTAL AQUASTOP:
En sensor som sitter vid vattenintaget, mäter vattenmängden i maskinen, upptäcker läckor och stänger av vattentillförseln direkt om 
nödvändigt.
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