
 
   

 

STX13OL  Nyheder 

60 CM OPVASKEMASKINE MED
DØR OG HÅNDTAG I RUSTFRIT STÅL, 
ENERGIMÆRKE: A+++  

EAN13: 8017709244132 
Håndtag i Opera design

13 kuverter

9 programmer (4 hurtig program)

Spuleprogram, glasprogram, ECO, auto 60-70, super

Hurtigprogram: Speed 27 min, ECO Quick,

Normal quick,Strong&Fast

5 temperaturer (38°, 45°, 50°, 65°, 70°)

Elektronisk display

Programindikator

Active light-lyssignal mod gulvet indikerer at maskinen er i gang

Indikator for påfyldning af salt

Indikator for påfyldning af afspændingsmiddel

Visning af programforløb og rest tid 

EnerSave-reducerer energiforbruget med 10% 

(automatisk døråbning ved programslut) 

Flexitab-funktion

Delay timer 1-9 tim

Flexizone-knap til ½ opvask 

Quick time -reducerer vasketiden med op til 55% på 

valgt program gennem bla højere temperatur 

Totalt Aquastop

Skiftevis opvask

Justerbar blødgøring af vand 

Aquatest-infrarød sensor måler og analyserer det indkommende vand og vælger 
derefter det mest passende til programmet 

Kan tilsluttes til varmt vand 

Justerbar overkurv med Easyglide skinner 

Underkurv med sammenklappelige støtter til tallerkner og vinglas 

Tredje øvre spulearm 

Planetarium spulesystem 

Gemt varmelement 

Flexi fit

Selvbærende hængsler 

Bagerste fod reguleres fra forsiden 

Årlige vandforbrug: 2 380 liter

Årlige energiforbrug: 230 kWh

Energiforbrug "Off/standby": 0,02-1,50 W

Lydniveau: 43 dB(A) re 1 pW

Normalprogram: ECO

Energiforbrug: 0,90 kWh/vask

Opvasketid: 150 min

Vandforbrug: 8,5 liter/vask

 

 

 
 



Totaleffekt: 1800 W

OBS! Sokkel indgår ikke

Funktioner

Tilbehør

KITGH - Vinglasholder

KITPL60X - Sokkel passer til 60 cm opvaskemaskiner
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STX13OL 
indbygning

integreret
60 cm

rustfrit stål
energi klasse A+++A  

 
FLEXIZONE:
Det nye ½ fyldt FlexiZone giver muligheden for, at vaske en reduceret mængde service og samtidig spare strøm, vand og tid. Der er 
ingen restrektioner om, hvor servicet skal placeres med FlexiZone. Modsat traditionelle ½ fyldt programmer der kun tillader at benytte 
den øverste eller nederste kurv.

ENERSAVE:
Mod slutningen af programmet åbner lågen sig automatisk et par centimeter, ved hjælp af en speciel ordning omkring lågen. Med 
denne funktion garanteres der et perfekt resultat og tørring. Samtidig er programmet som navnet hentyder til energibesparende. Det 
kan spare op til 20 % af energi forbruget henholdt til energiklasse A.

DELAY TIMER:
Udskudt start funktion der kan udsætte vasken med 1-24 timer. Indstil timeren og få maskinen til at starte når det passer dig.

CRYSTAL:
Dette skånsomme program er tilpasset specielt til det sarte service som er lettere snavset.

AUTO:
Varigheden af et automatisk program, afhænger af behovet for en forvask, og det antal krævede skylninger, som overvåges af det 
nye AquaTest system, som automatisk derfra vælger det program der er bedst egnet til graden af snavs fundet på servicet.

QUICK TIME:
QUICK TIME er en ekstra funktion der kan tilvælges alle programmer, med undtagelse af forvask programmet. Ved at bruge højere 
temperaturer og intens brug af spulearmene, reducerer det vasketiden med op til 55 % og sparer derfor værdifuld tid.

SPEED 27 MIN:
Et nyt hurtigt program der vasker på 27 minutter. Velegnet til lettere tilsnavset service der anvendes i det daglige.

STRONG & FAST:
Dette program tager under en time. Men eliminerer stadig det mest hårdføre snavs og indtørrede madrester.

FLEXITABS:
FLEXITABS justerer vasken henhold til det vaskemiddel der bliver anvendt for at give det bedst mulige resultat hver gang.

AAA:
Alle Smeg opvaskemaskinerne er AAA mærket. Dette er for bedste vaskeevne, bedste tørreevne og for at være miljørigtig ved at 
forbruge mindst muligt strøm og vand.

TOTAL AQUASTOP:
En elektronisk sensor som sidder ved vandindtaget der holder øje med vandforbruget i maskinen, opfanger evt. lækage ved 
vandhanen og stopper, hvis det er nødvendigt, vandindtaget med det samme for at undgå en mulig vandskade.



ORBITALSPOLSYSTEMET:
En dobbelt spulearm, udviklet af Smeg, gør det muligt at få et endnu bedre vaskeresultat. Vandet fordeles mere jævnt og præcist i 
opvaskemaskinen og sænker samtidig lydniveauet betragteligt.

ANTI FINGERPRINT:
Opvaskemaskiner fra Smeg i rustfrit stål er specielt fremstillet og modvirker finger aftryk samt er lette at rengøre.
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