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Hlučnost
Myčky Küppersbusch se pyšní
nejen vynikajícími výsledky
při mytí nádobí, ale též obzvláště tichým
chodem. Úroveň hlučnosti je podle
EU normy EN 60704 (re 1pw) udávána
v decibelech (dB).
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Aquasensor duo
Snímač funkce Aquasensor
duo průběžně ověřuje stupeň
znečištění vody uvnitř myčky a podle toho
nastavuje další průběh mycího programu.
Pojistný ventil
Pojistný ventil spolehlivě chrání
myčku při vypnutí systému nebo
výpadku proudu a dokáže zabránit škodám,
které by vznikly vytečením vody.
ST PP

Velkoprostorová myčka nádobí - XXL
60 cm na šířku a současně až 92,5 cm na
výšku - to jsou rozměry velkoprostorové
myčky. Proto se výborně hodí na mytí
obzvláště velkých kusů nádobí.
Express systém
Nabízí dvojnásobně rychlé
EXPRESS
mytí i sušení. Zvolte program
a stiskněte pak tlačítko „express“. Tak se
zkrátí čas mytí až o 50%. Tento zkrácený čas
mytí se ukáže na displeji jako zbývající čas.
Optimální výsledek je zaručen.
Poloviční náplň
S touto funkcí lze umýt samostatně třeba
nádobí od snídaně daleko efektivněji než
ručně. Velmi ekonomicky a ekologicky.
Intenzivní zóna
Tato nová funkce umožňuje flexibilní
naplnění myčky různým nádobím. Silně
zašpiněné hrnce ve spodním koši, jemné
nádobí a sklo v horním košíku. A to vše
zvládne při jednom mytí - čistě a úsporně.

Aquatronic
Tato nová jedinečná programovací funkce nabízí optimální
a šetrné mytí jemných sklenic i výkonné
mytí silně zašpiněných hrnců pomocí
automatického řízení tlaku vody v tryskách během mycího cyklu. Jemné senzory rozpoznají stupeň znečištění nádobí.
Aquatronic podle toho nastavuje automaticky tlak vody v tryskách ve 3 stupních:
jemné, normální nebo intenzivní mytí.
Info on Floor - informace na
podlaze NOVINKA
Plně integrované myčky nabízejí
pomocí funkce Info on Floor možnost
zjistit zbývající čas mytí, průběh programu
a eventuelní poruchu na základě projekce
světelného signálu, který je možno přečíst
na podlaze u myčky.
Beam on Floor - paprsek na
podlaze
Plně integrované myčky vám
neprozradí, v jaké fázi programu se právě
nacházejí. Ty, co mají fukci Beam on floor,
signalizují pomocí červeného světelného
bodu na podlaze, zda mycí cyklus skončil
nebo ne. Pokud světelný bod bliká, je to
upozornění, že došlo k poruše.
BEAM

Hygienická funkce
Nová funkce „hygiena extra“, kterou můžete
zvolit při zvýšených nárocích na hygienu, zajistí sterilně čisté umytí kojeneckých
sklenic a lahví či krájecího prkénka.
Aquasensor snímač hladiny vody
Aquasensor se stará o to, aby
automatická myčka nádobí spotřebovala
jen tolik vody, kolik je nezbytně nutné.
Snímač otestuje vodu na nejmenších
špinavých částečkách a kontroluje, zda na
konci mycího programu je voda natolik
čistá, aby mohla být znovu použita pro
hlavní mytí. Při silnějším znečištění je
přivedena čistá voda, při slabém znečištění
se tato voda uspoří.

ON
FLOOR

Systém pro šetrné mytí skla
Sklo a sklenice obecně jsou
zvláště choulostivé při mytí
v automatické myčce nádobí. Systém
pro šetrné mytí skla proto reguluje nejen
stupeń tvrdosti vody, ale též zabraňuje
teplotním šokům, které se mohou během
mytí vyskytnout.
Senzorové (dotykové)
ovládání
Jediným dotykem prstu na takovém tlačítku aktivujete jeho funkce.
Dětská pojistka
Když je aktivována dětská pojistka,
nelze myčku nepozorovaně otevřít.
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Tabletová automatika
Funkce tabletové automatiky
AUTO
spočívá v tom, že přizpůsobí
všechny mycí programy na systém s tabletami automaticky tak, aby bylo dosaženo
co nejlepších výsledků při mytí.
Bright Light - jasné
světlo NOVINKA
Myčky jsou vybaveny úsporným
LED osvětlením vnitřního prostoru
umístěným v rámu dvířek, které se rozsvítí,
když se otevřou dvířka myčky. Toto osvětlení
vydává příjemné modré světlo.
BRIGHT

LIGHT

Výměník tepla
Výměník tepla vysuší nádobí v myčce bez
toho, aniž by musela být otevřena dvířka
a přiveden vzduch zvenčí. Nedochází zde
k tomu, že se po otevření dvířek vyhrnou
z myčky oblaka páry. Tím se šetří energie,
která se využije v následujícím průběhu
mytí.
Rychlé sušení - turbo systém
S horkou parou se smísí studený vzduch
zvenčí a myčka se odvětrá bez viditelných
úniků páry. Výsledek: blyštící se vysušené
nádobí beze skvrn. A samozřejmě bez
oblaků páry po otevření dvířek myčky.
Kondenzační sušení
Díky tomuto systému nemusí myčky při
sušení používat venkovní studený vzduch,
který není vždy úplně čistý. Díky hermeticky
uzavřenému systému kromě toho neunikne
ven z myčky vlhkost a při otevření dvířek
nedojde k úniku páry z myčky.
Třída energetické účinnosti
V zemích EU platí sjednocené označování
spotřebičů energetickými štítky, které
vypovídají o hospodárnosti a účinnosti
spotřebičů. Všechny myčky jsou zařazeny
do tříd od A až G podle jejich spotřeby
energie, účinnosti mytí a sušení.

A A A
ENERGY

DRYING

RINSING

Třída A znamená, že spotřebič má nejvyšší
energetickou účinnost a hospodárnost
co se týče spotřeby el. proudu, třída G
znamená nejhorší účinnost a nejvyšší
spotřebu energie. Cílem je co nejnižší
spotřeba elektrické energie při dosažení
optimálních výsledků mytí. Není pochyb
o tom, že myčky Küppersbusch jsou
zařazeny do třídy A a patří v tomto ohledu
k nejlepším na trhu.

