Ελεύθερα πλυντήρια πιάτων
DSF61I00
Inox Antifinger

60 εκ.

Εντοιχιζόμενα πλυντήρια πιάτων
DSF60I00
Inox Antifinger

60 εκ. DSF60W00
Λευκό

60 εκ.

DIF61I00
Inox

DIF60I00
Inox

60 εκ. DVF61X00

60 εκ.

Κατανάλωση και επιδόσεις
• Ενεργειακή κλάση1: E
• Ενέργεια2/Νερό3: 92 kWh/10,5 λίτρα
• Διάρκεια προγράμματος4: 4:30 (ώρες:λεπτά)
• Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
• Επίπεδα θορύβου: 50 dB(A) re 1 pW
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• Επίπεδα θορύβου: 50 dB(A) re 1 pW

Κατανάλωση και επιδόσεις
• Ενεργειακή κλάση1: D
• Ενέργεια2/Νερό3: 84 kWh/9,5 λίτρα
• Διάρκεια προγράμματος4: 5:20 (ώρες:λεπτά)
• Χωρητικότητα: 13 σερβίτσια
• Επίπεδα θορύβου: 48 dB(A) re 1 pW
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Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
• 6 προγράμματα:
– Οικονομικό 50°C,
– Εντατικό 70°C,
– 1 ώρα 65°C,
– Απαλό 40°C,
– Γρήγορο 45°C,
– Πρόπλυση
• Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας
προγράμματος
• Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου
• 4 ειδικές λειτουργίες:
– Απομακρυσμένη έναρξη,
– Μισό φορτίο: για λίγα σκεύη,
– Extra Γρήγορο+: για ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα πλύσης,
ανά πάσα στιγμή,
– Εντατικό κάτω: διζωνική πλύση
• Extra Αθόρυβο: µέσω της εφαρμογής Home Connect
• Προεπιλογή χρόνου έναρξης: 1-24 ώρες
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Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
• Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
της συσκευής
• Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου κάθε προγράμματος
πλύσης
• Φωτεινή ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού και λαµπρυντικού
• Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά
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• Φωτεινή ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού και λαµπρυντικού
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Εξοπλισμός καλαθιών
• Τρίτο καλάθι, για μαχαιροπίρουνα και μικρά σκεύη
• Πτυσσόμενο άνω καλάθι: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού
σε 3 επίπεδα, ακόμα και µε πλήρες φορτίο
• Blue clips για μικρά σκεύη στο άνω καλάθι
• 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
• Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι
• Μηχανισμός στοπ στο κάτω καλάθι
• 2 αναδιπλούµενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι
• Θήκη blue clip για μπουκάλια

Εξοπλισμός καλαθιών
• Ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 2 επίπεδα
• Blue clips για μικρά σκεύη στο άνω καλάθι
• 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
• Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι
• Μηχανισμός στοπ στο κάτω καλάθι
• 2 αναδιπλούµενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι
• Έξυπνο καλάθι για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι
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Τεχνολογία και ασφάλεια
• Eco Motor: πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και
πιο ανθεκτικός κινητήρας τεχνολογίας BLDC
• Αισθητήρας φορτίου
• Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των ειδών
απορρυπαντικού (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)
• Glass Protect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων
ποτηριών και σκευών
• Dosage Assist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
του απορρυπαντικού
• Αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο τριών επιπέδων
• AquaStop: εγγύηση Pitsos σε περίπτωση ζημιών
της οικοσκευής εξαιτίας διαρροής νερού, που ισχύει
για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής*
• Ασφάλεια για τα παιδιά: Δυνατότητα κλειδώματος
των προγραμμάτων
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Διαστάσεις και εξαρτήματα
• Inox πόρτα με επίστρωση AntiFinger
• Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 84,5 x 60 x 60 εκ.
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Τεχνολογία και ασφάλεια
• Eco Motor: πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός
κινητήρας τεχνολογίας BLDC
• Αισθητήρας φορτίου
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• Glass Protect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων
ποτηριών και σκευών
• Dosage Assist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
του απορρυπαντικού
• Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας,
προστασία των μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα
στεγνώματος
• Αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο τριών επιπέδων
• AquaStop: εγγύηση Pitsos σε περίπτωση ζημιών
της οικοσκευής εξαιτίας διαρροής νερού, που ισχύει
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• Ασφάλεια για τα παιδιά: Δυνατότητα κλειδώματος των
προγραμμάτων

Kλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G 2Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50°C)
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50°C) 4Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50°C
*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf
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Πλυντήριο πιάτων
πλήρους εντοιχισμού

Kλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G 2Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50°C)
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50°C) 4Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50°C
*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf
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Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
• Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
της συσκευής
• Οθόνη ένδειξης υπολειπόμενου χρόνου κάθε προγράμματος
πλύσης
• Φωτεινή ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού και λαµπρυντικού
• Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά
• Info Light: ένδειξη για την εξέλιξη του προγράμματος πλύσης,
µέσω φωτεινής κουκκίδας στο δάπεδο της κουζίνας σας
• Ηχητικό σήμα για τη λήξη του προγράμματος πλύσης
Εξοπλισμός καλαθιών
• Τρίτο καλάθι, για μαχαιροπίρουνα και μικρά σκεύη
• Πτυσσόμενο άνω καλάθι: ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού
σε 3 επίπεδα, ακόμα και µε πλήρες φορτίο
• Blue clips για μικρά σκεύη στο άνω καλάθι
• 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
• Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι
• Μηχανισµός στοπ στο κάτω καλάθι
• 2 αναδιπλούµενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι
• Θήκη blue clip για μπουκάλια
Τεχνολογία και ασφάλεια
• Eco Motor: πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός
κινητήρας τεχνολογίας BLDC
• Αισθητήρας φορτίου
• Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των ειδών
απορρυπαντικού (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)
• Glass Protect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων
ποτηριών και σκευών
• Dosage Assist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
του απορρυπαντικού
• Εναλλάκτης θερμότητας: για εξοικονόμηση ενέργειας,
προστασία των μαγειρικών σκευών και καλύτερο αποτέλεσμα
στεγνώματος
• Αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο τριών επιπέδων
• AquaStop: εγγύηση Pitsos σε περίπτωση ζημιών
της οικοσκευής, εξαιτίας διαρροής νερού, για όλη
τη διάρκεια ζωής της συσκευής*
• Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας του πλυντηρίου
Διαστάσεις και εξαρτήματα
• Έλασμα προστασίας από υδρατμούς
• Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81,5 x 59,8 x 55 εκ.

Πλυντήριο πιάτων
πλήρους εντοιχισμού
DVF60X00

60 εκ.

Κατανάλωση και επιδόσεις
• Ενεργειακή κλάση1: E
• Ενέργεια2/Νερό3: 92 kWh/10,5 λίτρα
• Διάρκεια προγράμματος4: 4:30 (ώρες:λεπτά)
• Χωρητικότητα: 12 σερβίτσια
• Επίπεδα θορύβου: 50 dB(A) re 1 pW
Προγράμματα και ειδικές λειτουργίες
• 5 προγράμματα:
– Οικονομικό 50°C,
– Εντατικό 70°C,
– 1 ώρα 65°C,
– Γρήγορο 45°C,
– Πρόπλυση
• Δυνατότητα αποθήκευσης του Αγαπημένου σας
προγράμματος
• Πρόγραμμα για τη Φροντίδα του πλυντηρίου
• 4 ειδικές λειτουργίες:
– Απομακρυσμένη έναρξη,
– Μισό φορτίο: για λίγα σκεύη,
– Extra Γρήγορο: για μείωση του χρόνου πλύσης,
ανά πάσα στιγμή,
– Εντατικό κάτω: διζωνική πλύση
• Extra Αθόρυβο: µέσω της εφαρμογής Home Connect
Ενδείξεις και χειρισμός συσκευής
• Home Connect: απομακρυσμένη πρόσβαση και χειρισμός
της συσκευής
• Φωτεινή ένδειξη συμπλήρωσης αλατιού και λαµπρυντικού
• Μετόπη με κείμενο στα Ελληνικά
• Info Light: ένδειξη για την εξέλιξη του προγράμματος πλύσης,
µέσω φωτεινής κουκκίδας στο δάπεδο της κουζίνας σας
• Ηχητικό σήμα για τη λήξη του προγράμματος πλύσης
Εξοπλισμός καλαθιών
• Ρύθμιση ύψους άνω καλαθιού σε 2 επίπεδα
• Blue clips για μικρά σκεύη στο άνω καλάθι
• 2 ράφια για φλιτζάνια στο άνω καλάθι
• Τροχοί εύκολης κύλισης στο κάτω καλάθι
• Μηχανισμός στοπ στο κάτω καλάθι
• 2 αναδιπλούµενες θήκες για πιάτα στο κάτω καλάθι
• Έξυπνο καλάθι για μαχαιροπίρουνα στο κάτω καλάθι
Τεχνολογία και ασφάλεια
• Eco Motor: πιο αθόρυβος, πιο οικονομικός και πιο ανθεκτικός
κινητήρας τεχνολογίας BLDC
• Αισθητήρας φορτίου
• Auto 3in1: αυτόματη αναγνώριση όλων των ειδών
απορρυπαντικού (υγρό, σκόνη, ταμπλέτες)
• Glass Protect: σύστημα για την προστασία των γυάλινων
ποτηριών και σκευών
• Dosage Assist: ελεγχόμενη διάλυση των ταμπλετών
του απορρυπαντικού
• Αυτοκαθαριζόµενο φίλτρο τριών επιπέδων
• AquaStop: εγγύηση Pitsos σε περίπτωση ζημιών
της οικοσκευής εξαιτίας διαρροής νερού, που ισχύει
για όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής*
• Κουμπιά χειρισμού στην κορυφή της πόρτας του πλυντηρίου
Διαστάσεις και εξαρτήματα
• Έλασµα προστασίας από υδρατµούς
• Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 81,5 x 59,8 x 55 εκ.

Kλίμακα ενεργειακών κλάσεων από A έως G
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά 100 κύκλους πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50°C)
Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο πλύσης (στο πρόγραμμα Οικονομικό 50°C)
4
Διάρκεια προγράμματος Οικονομικό 50°C
*Παρακαλώ βρείτε τους όρους της εγγύησης στο
https://media3.bsh-group.com/Documents/MCDOC02970501_aquastop.pdf
1
2
3

