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INFORMAČNÍ LIST

735996
GI62040X

Myčka

Systém horního koše Manuální nastavení
Samočistící filtr Automatický systém čištění filtru odstraňuje

zbytky jídla a zajišťuje průchodnost filtru.
Počet sad nádobí 13
Multifunkční spodní koš skládací držák talířů ve spodním koši
ECO program

Namáčení

Dávkování prostředku pro měkčení vody Automatický senzor tvrdosti vody
Servisní diagnostika

Počet košů 2
Počet ostřikovacích ramen 2
Počet úrovní vodních trysek 4
SuperSilent 47 dB(A)re 1 pW
Motor Asynchronní jednofázový motor
Ochrana proti přetečení Total AquaStop

USP :

Zakladní informace :

Typ instalace Vestavný

Produktová skupina Myčka

Značka výrobce Gorenje

Produktová skupina Myčka

Model GI62040X

Art.Nb. (artiklové číslo) 735996

EAN kód 3838782411342

Konstrukce Vestavný

Barva / materiál ovládacího panelu Černá Jet N/A Synthetický materiál

Typ ovládání N/A

Barva / materiál pláště Barva nerezové oceli

Možnost umístit dekorační panel dveří Možné, ale dodatečně

Hlavní barva produktu Barva nerezové oceli

Materiál vany Nerezová ocel

Skryté topné těleso Ano

Příkon (W) 1850 W

Jištění (A) N/A

Napětí (V) 230 V

Kmitočet (Hz) 50 Hz

Délka přívodního kabelu (cm) 150 cm

Typ zástrčky Euro

Délka přívodní hadice (cm) 150 cm

Délka odpadní hadice (cm) 150.00 cm

Možnost nastavit sokl Horizontální

Výška s pracovní deskou (víkem) (mm) 815 mm

Nastavitelné nožky Ne

Možnost nastavení zadních nožiček zepředu Ano

Výška (mm) 815 mm
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Šířka (mm) 596 mm

Hloubka (mm) 558 mm

Výška zabaleného spotřebiče 855 mm

Šířka zabaleného spotřebiče 656 mm

Hloubka zabaleného spotřebiče 675 mm

Minimální výška prostoru pro vestavění 820 mm

Minimální šířka prostoru pro vestavění 600 mm

Hloubka prostoru pro vestavění 560 mm

Netto váha (kg) 41 Kg

Brutto váha (kg) 44 Kg

Stručný popis výrobku W60B2A401X-A-GI62040X - ESSENTIAL LINE

Systém proti úniku vody Ano

Popis systému proti úniku vody Full

Počet programů mytí 5

Počet mycích teplot 3

Rychlé mytí Ne

Intenzivní program Ano

Automatické programy Ne

Program pro citlivé nádobý Ne

Změkčovač vody Ano

Speciální program pro sklo Ne

Dětská pojistka Ne

Maximální teplota pro přívod vody 60 °C

Způsob sušení Zbytkové teplo

Možnost odloženého startu Stálý (neměný) čas

Možnosti stop zpoždění nebo start zpoždění Štart

Možnost mytí v jednom koši N/A

Digitální ukazatel zbytkového času Ne

Ukazatel konce mytí Zvukový

Ukazatel nedostatku soli Ano

Ukazatel nedostatku leštícího prostředku Ano

Seznam programů Denní program, Intenzivní program, ECO program,
Program namáčení, Rapidní program,

Vnitřní osvětlení Ne

Možnost natavení horního koše N/A

Koš s rukojetí N/A

Aktualizace softwaru Ne

Vlastnosti :

Spotřeba vody v litrech za rok na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody
bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

3080 l/annum

Spotřeba elektrické energie v ponechání v zapnutém stavu - nová (2010/30 / ES) 0,80 W

Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu - nová (2010/30 / ES) 0,45 W

Doba trvání režimu ponechání v zapnutém stavu - NEW (2010/30 / ES) 0.00 min

Referenční program 3

Celkový čas trvání referenčního programu (min) 185 min

Účinek mytí A

Třída účinnosti sušení na stupnici od G (nejmenší účinnost) do A (nejvyšší účinnost) A

Jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí u standardního mycího cyklu 13

Úroveň emisí hluku šiřeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW 47 dB(A) re 1 Pw

Třída energetické účinnosti A++

Spotřeba  energie v kWh za rok na základě 280 standardních mycích cyklů, u kterých se napouští
studená voda , a na spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie
bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

259,0 kWh/annum

Informace energetické nálepky / Vlastnosti :
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