
 

TrayWash

Küpsetusahju praepannid on alati rasvased ja määrdunud ning neid on käsitsi või nõudepesumasinas

raske pesta, kuna need ei ole käepärased. Just seetõttu on Beko oma nõudepesumasinatesse

paigaldanud spetsiaalsed hoidikud, kuhu võib paigutada kuni kolm määrdunud praepanni, mille

pesemise võtab enda peale teie nõudepesumasin. Üks mure vähem ja lisaks sellele võite unustada

käsitsi raskestipestavad rasvased plekid.

 

 

Kolmas korv

Sellel Beko nõudepesumasinal on täiendav kolmas söögiriistade korv, mis säästab ruumi põhikorvides.

Sedasi mahub nõudepesumasinasse 11 nõudekomplekti – mis on kuni 45 cm laiuste kodumasinate

hulgas parim tulemus.

 

 

Süsteem Acrobat

Pesumasina ülemise korvi reguleerimise funktsioon (isegi kui see on täis)! Funktsioon on saadaval

teatud mudelites.
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TEHNOLOOGIATE



 

Invertermootor

Invertermootorit iseloomustavad ainult eelised: see töötab vaikselt, mootor peab kauem vastu, selle

pöördemoment on parem ja kiirus suurem.

 

 

GlassShield

Üheks Beko nõudepesumasinate esinduslikuks ja eesrindlikuks funktsiooniks on tehnoloogia

GlassShield, mis arendati välja klaasist nõusid silmas pidades. Seoses nende õrna iseloomuga lõime

tehnoloogia, mis kaitseb tõhusalt kõiki klaasnõusid ja pikendab 20-kordselt nende eluiga. Piisab

pöördnupu GlassShield seadistamisest koduse vee kareduse järgi ja nõudepesumasin kohandab selle

iga kord parimate nõudepesutulemuste saavutamiseks.

 

 

HygieneShield™

HygieneShieldi tehnoloogiaga Beko seadmed hävitavad desinfitseerimisprogrammi käigus üle 99%

viirustest ja bakteritest. Need seadmed on inspireeritud looduse puhastavast jõust – päikesest ja

kuumaveeallikatest. Nendega saate olla kindel, et igapäevased tooted, nagu pakendatud toit, leib või

riided, on ohutud ja hügieenilised.

 

 

Programm Quick&Shine

Tegemist on Beko nõudepesumasinate ainulaadse programmiga. See on kiireim (vaid 58 minutit)

täispikk energiaklassi A programm, mis sobib ideaalselt igapäevaseks pesuks.

 

 

SelfDry tehnoloogia

Pesutsükli lõpus avaneb nõudepesumasina uks automaatselt ja nõud kuivadad palju kiiremalt – ilma,

et peaksite ise midagi tegema. Tänu sellele lahendusele kasutab nõudepesumasin ka vähem elektrit

ja saavutab energiaklassi A +++ / A ++.

 

 

CornerIntense

CornerIntense on Beko nõudepesumasinate pesemisvarre uus disain, mis tagab ka nurkadesse

paigutatud nõude tõhusa pesu. Tänu täiendavale pöörlevale pesuotsikule jõuab tugev veejuga ka

nõudepesumasina kõige kaugematesse nurkadesse ja teie ei pea enam kunagi mõtlema sellele,

kuidas täpselt nõud nõudepesumasinasse paigutada.
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Fast+

Funktsioon Fast+ tuleb kasuks siis, kui teil on vähe aega. Pärast selle sisselülitamist kulgeb

nõudepesu oluliselt kiiremini, lühenedes tsükli pikkust kolm korda, samas säilitades maksimaalse

jõudluse.

 

 

Mudel BDFN26640WC Stock Code 7642803977

Värv Balta EAN-kood 8690842468315
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Turunduskood
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SAP-kood 7642803977 EAN-kood 8690842468315
Programmide arv (DW) 6 P0 Ei
Programm 1 Automaatne Programm 2 Intensiivne 70
Programm 3 Öko 50 Programm 4 Delicate 40
Programm 5 Kiire&Shine Programm 6 Mini
Programm 7 Ei Programm 8 Ei
Programm 9 Ei Programm 10 Ei
Nõudekomplektide arv
(EP) 16 Energiatõhusus (EP) C

Müraklass B Keskmine veekulu
pesemise kohta (liitrites) 9,5

Müratase – dB(A) 44 dBA Tsükli keskmine
energiatarbimine

0.768 kilowatt-
hours

Keskmine energiatarve
üle 100 tsükli 77 kilowatt-hours Programmimaksimaalne

kestus 3:56

Söögiriistade alus Standard Fullsize Ülemise korvi
reguleerimise tüüp

New 3 Position 
Loaded 

Adjustable_L
Tassiriiul Reguleeritav Number of Mug Shelves 2

Ülemise korvi sujuv rullik Ei Ülemise korvi
söögiriistade sahtel Ei

Klaasihoidik Ei
Alumine korv – pehmelt
liikuv
voltimismehhanism

Ei

Pikkade tööriistade riiul Yes Söögiriistade korv Ei

Tarvikud (DW)
Pots&Pans&Tray 
Holder Accessory

Funktsioon 1
Hügieeniline 

Intense
Funktsioon 2 TrayWash Funktsioon 3 TimeDelay
Funktsioon 4 Kiire+ funktsioon Programmi juhtimine Nupp
Ekraani tüüp LED Klahvilukustus Yes
Poolkoormus Ei Kõik ühes tablett Ei
Viiteaja taimer 1/2 - 24:00 Isepuhastuv süsteem Ei
Klaaside hoolduse
süsteem Mehaaniline Ekspress/kiire

funktsioon Yes

Auru/lisapuhastuse
funktsioon Ei Auru funktsioon Ei
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Lisaloputuse funktsioon Ei
Intensiivne
pesufunktsioon
alumisel riiulil

Yes w/o Extra 
Spray Arm

Eriti vaikne funktsioon Ei Automaatne ukse
avamine Yes

Veeohutuse süsteem Ületäite kaitse Mustuse andur Yes
Vedela pesuvahendi
doseerimine Ei Filter Partial Metall

Pihustite tasemete arv 3 Antibakteriaalne tihend Ei
Sisevalgustus Ei Kuivatussüsteem Staatiline
Veepehmendi Yes Loputusabi näidik Yes
Soola näidik Yes Veelekke näidik Yes

Umbes filtri näidik Ei Põrandal asuv
valgusnäidik Ei

Sügavus, avatud uksega
115,00 

sentimeetrit
Sügavus 60,0 sentimeetrit

Laius 59,8 sentimeetrit Kõrgus 85,0 sentimeetrit
Kaal 50.400 kilograms    
 


