
 
   

ST8647-3  
 
Volledig integreerbare vaatwasser 60 cm 
v.v. geïntegreerd bedieningspaneel 
Energieklasse A+ 
Nishoogte 86 cm 

 

EAN13: 8017709185336 
13 couverts

5 programma's

4 temperaturen (38° 50° 65° 70°C)

FlexiTabs optie

Delay timer 3-6-9 uur

Automatisch spoelen i.c.m. delay timer

Verstelbare bovenkorf (3 niveaus)

Orbital sproeiarm-systeem

Total Acquastop

Rvs filter

Condensatie droogsysteem

Elektronisch instelbare waterontharder

Soepel lopende en uitneembare graphit kleur korven

Doorstroom verwarmingselement

Warm watertoevoer (max. 60°C): energiebesparing tot 35%

Kuip geheel rvs

Geluidsniveau: 47 dB(A) re 1 pW

Watergebruik per cyclus: 12 liter

Watergebruik per jaar: 3.360 liter

Energieverbruik per cyclus: 1,03 kWh

Energieverbruik per jaar: 292 kWh

Energieverbruik in stand-by 'sluimer' stand: 0,80 W 

Energieverbruik in stand-by 'uit' stand: 0,02 W 

Normatieve cyclus: ECO, duur: 165 min.

Aansluitwaarde: 1,90 kW

Klassen:

Energie A+, Wassen A, Drogen A

Functies
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ST8647-3 
inbouw 

volledig integreerbaar 
60 cm 

energieklasse A+ 
86  

 
A+:
De apparaten van Smeg respecteren het milieu, zoals energieklasse A+ getuigt. Diverse apparaten uit het assortiment van Smeg hebben zelfs 
energieklasse A++ en A+++, waarmee tot wel 30% energie t.o.v. energieklasse A kan worden bespaard.

Geluidsniveau 47 dB(A):
Dankzij geluidsabsorberend materiaal rondom de motor en de pomp wordt het geluidsniveau gereduceerd. Diverse vaatwassers 
van Smeg hebben een geluidsniveau van 47 dB(A).

Waterverbruik 12 liter:
Diverse vaatwassers in het assortiment van Smeg hebben een waterverbruik van 12 liter per cyclus.

Orbital:
Dit systeem bestaat uit een dubbele sproeiarm. Door middel van de dubbele contra roterende sproeiarmen bereikt het water alle 
plaatsen in de kuip. De geïntegreerde waterjets op de sproeiarm zijn zo ontworpen dat zij met de grootste precisie het water 
verdelen. Dit staat garant voor een optimale kwaliteit van reinigen en resulteert in een zeer laag geluidsniveau. Het “Orbital“ systeem 
wordt toegepast in alle 60 cm brede vaatwassers.

13 couverts:
Diverse 60 cm vaatwassers uit het assortiment van Smeg bieden ruimte aan maar liefst 13 couverts.

Delay timer:
De start van het programma kan tot 24 uur uit worden gesteld (afhankelijk van het model).

FlexiTabs:
Diverse vaatwassers beschikken over de Flexitabs optie, die de werking van de vaatwasblokjes optimaliseert.

Warm watertoevoer:
Door het aansluiten van de machine op warm water (max 60°C) kan tot 35% energie worden bespaard.
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