GV 66260 BR

Superior Line

Lava-Louças de embutir

Eficiência

-- Temperatura máxima da água: 70°C // Motor Inverter PowerDrive

Controle

-- TouchControl

Programas

-- Temperatura de lavagem: 70, 65, 55, 45, 35°C // Programas de
referência: 3 // Programa de memória

Características

-- 16 serviços // Função SpeedWash // TotalDry – abertura automática da
porta // ExtraHygiene // Função 3 em 1 // Status LedLight // Indicador
visual para término do ciclo de lavagem no painel de controle // Sinal
sonoro para término do ciclo de lavagem // Porta deslizante

Tecnologia
UseLogic

-- Atraso no início da lavagem: 0-24 horas

Equipamento

-- Número de cestos: 3 // Sistema do cesto superior: MultiClack // Cestos
de pratos da base dobráveis // Número de jatos de água: 5 // Número de
braços de lavagem: 3 // Filtro autolimpante

Sistema de
segurança

-- AquaStop total // Diagnóstico de avarias
-- Interior de aço inox

Dados de
Consumo (padrão
IEC EN 50242)

-- Consumo de água: 9,5 l
-- Consumo de energia por ano: 0,86 kWh
-- Consumo de água estimado em um ano: 2660 l

Dados técnicos

-- Altura ajustável: 50 mm
-- Nível de ruído: 44 dB(A)re 1 pW
-- Dimensões do produto (AxLxP): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm
-- Dimensões do nicho: 82 × 60 × 57 cm
-- Voltagem (tensão): 220 V

Todos os dados neste catálogo sobre consumo de energia, consumo de água e nível de ruído se referem a
certificação europeia padrão IEC EN 50242.
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SmartFlex
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PRINCIPAIS
CARACTERÍSTICAS
As novas lava-louças SmartFlex com recursos avançados e adaptáveis
vão tirar de letra qualquer lavagem. Conheça os recursos que darão a
você mais tempo para aproveitar as coisas mais importantes da vida.

16
serviços
As lava-louças SmartFlex oferecem espaço suficiente para todas as
suas necessidades. Três cestos permitem lavar até 16 serviços ao
mesmo tempo. O interior totalmente flexível permite diferentes opções
de carregamento. O uso é simples e os efeitos da lavagem, perfeitos.

Inverter
PowerDrive
O novo e potente motor Inverter PowerDrive com regulação de
velocidade garante um alto desempenho com funcionamento
notavelmente mais silencioso, baixo consumo de energia e uma
vida útil mais longa.

A+++
Baixo consumo de energia
Graças ao novo motor Inverter PowerDrive, programas otimizados
e soluções inteligentes, como o TotalDry, as lava-louças da
Gorenje combinam resultados perfeitos de limpeza e secagem
com um consumo de energia muito baixo.

SuperSilent
As lava-louças mais silenciosas funcionam a um nível de ruído
declarado de 44 dB, o que equivale a uma conversa em voz baixa
entre duas pessoas. O funcionamento silencioso é resultado do
isolamento acústico especial, motores eficientes, materiais de alta
qualidade e soluções inovadoras do sistema lavagem.

