
Bosch
SMS58N62EU
Máquina de lavar loiça Solo

Anterior:

Seguinte:

Código EAN:
4242002712550

programa de vendas:

Serie | 6
SMS58N62EU »ActiveWater Eco«
ActiveWater Máquina de lavar loiça 60 cm

POTÊNCIA / CONSUMO
• Capacidade para 13 serviços padrão normalizados

• Classe de eficiência energética: A++

• Consumo de energia no programa Eco 50: 262 kWh/ano, basado em 280
ciclos normais de lavagem, tendo como pressuposto a entrada de água fria e o
consumo dos modos de baixo consumo. O consumo de energia real depende
das condições de utilização do aparelho.

• Consumo de energia no Programa Eco 50: 0.92 kWh

• Consumo de electricidade no modo desligado / modo não desligado: 0.1 W / 0.1
W

• Consumo de água no programa Eco 50: 1680 l/ano, basado em 280 ciclos
normais de lavagem. O consumo real de água depende das condiições de
utilização do aparelho

• Consumo de água no Programa Eco 50: 6 l

• Classe de eficiência de secagem: A

• Duração do programa Eco 50: 195 min

• Nível de ruído: 46 dB (re 1 pW)

PROGRAMAS / FUNÇÕES
• 5 Programas: Intensivo 70, Auto 45-65, Eco 50, TurboSpeed 20min, Pré-

lavagem
• 3 Funções especiais: VarioSpeed, Meia Carga, Extra seco

TECNOLOGIA E SENSORES
• Sistema hidráulico ActiveWater

• Sistema de Controlo de Àgua

• Assistente de dosagem

• AquaSensor, Sensor de carga

• Identificação automática do tipo de detergente

• Regeneração electrónica

FUNCIONAMENTO / MANUSEAMENTO
• Sistema de filtragem com auto-limpeza tripartido

• Programação diferida até 24 horas

• Indicador de tempo residual

• Cor das indicações: vermelho

• Indicação electrónica de "falta de sal"

• Indicação electrónica de "falta de abrilhantador"

SISTEMA DE CESTOS
• Cestos VarioFlex

• Gaveta Vario - 3º nível de carga

• Cesto superior regulável em altura com Rackmatic

• Suportes rebatíveis no cesto superior

• Suportes rebatíveis no cesto inferior (2x)

SEGURANÇA
• AquaStop com garantia vitalícia contra danos provocados por eventuais fugas

de água
• Sistema GlassProtec

MEDIDAS
• (AxLxP): 84.5 x 60 x 60 cm

Acessórios incluidos

Não

Acessórios opcionais

• SGZ1010 EXTENSÃO AQUA-STOP
• SMZ2014 Acessórios máquinas lavar

loiça
• SMZ5001
• SMZ5100 Cesto de Talheres

Cores disponíveis

SMS58N68EU:Inox color lacado

Technical data

Características
Procedimento de limpeza : A
Consumo de água (l) : 6,0
Tipo de construção : Solo
Tampo amovível : Sim
Opções do painel da porta : Impossível
Altura com tampo (mm) : 815
Altura do produto : 845
Pés ajustáveis : Sim - só frente
Ajuste máximo dos pés (mm) : 20
Plinto ajustável : Não
Peso líquido (kg) : 51,0
Peso bruto (kg) : 53,0
Classificação da ligação (W) : 2400
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 175
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
Comprimento da mangueira de entrada
(cm) : 165
Comprimento da mangueira de saída
(cm) : 190,0
Resistência escondida : Sim
Descrição do sistema de protecção da
água : Protec.tripla cont. derram.24h
Segurança para crianças : Sim
Amaciador da água : Sim
Tipo de cesto superior : mid
Cesto superior ajustável : Rackmatik 3
fases
Upper rack cup shelf : 2
Tipo do cesto inferior : mid
Lower rack cup shelf : 2
3º nível de carga : sim
Silverware Basket : Standard
Acessórios opcionais : SGZ1010,
SMZ2014, SMZ5001, SMZ5100
Acessórios incluídos 2 : Não
Número de regulações do local : 13
Cor / Material do painel : Branco
Cor / Material da carcaça : Branco
Cor / Material do tampo : Branco
Características de consumo e
ligação
Marca : Bosch
Nome do produto / Código comercial :
SMS58N62EU
Número de regulações do local : 13
Classe de Eficiência Energética -
NOVO (2010/30/EC) : A++
Consumo de energia anual (kWh/
annum) - NOVO (2010/30/EC) : 262
Consumo de energia (kWh) : 0,92
Consumo potência em stand-by modo
(W) - NOVO (2010/30/EC) : 0,10
Consumo potência em stand-by modo
(W) - NOVO (2010/30/EC) : 0,10
Consumo anual de água (l/annum) -
NOVO (2010/30/EC) : 1680
Desempenho da secagem : A
Programa de referência : Eco
Tempo total do ciclo do programa de
referência (min) : 195
Duração de modo stand-by - novo
(2010/30/EC) : 0
Nível de ruído (dB(A) re 1 pW) : 46
Tipo de instalação : Apar.embutível em
bancada
Panel ready : Não
Cores alternativas disponíveis :
SMS58N68EU, SMS58N72EU
Classificação da ligação (W) : 2400
Corrente (A) : 10
Voltagem (V) : 220-240
Frequência (Hz) : 60; 50
Energy Star Qualified : Não
NSF certified : Não
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/
terra
Dimensions of the packed product (in) :
35.03 x 26.37 x 26.77
Net weight (lbs) : 113
Gross weight (lbs) : 116
Material da cuba : Aço inoxidável
Tub type : EuroTub/ADA
ADA Compliant : Sim
Cor principal do produto : Branco
Comprimento do cabo de alimentação
eléctrica (cm) : 175
Comprimento da mangueira de saída
(cm) : 190,0
Comprimento da mangueira de entrada
(cm) : 165
Resistência escondida : Sim
Consumo de água (l) : 6,0


