MÁQUINAS
DE LAVAR LOUÇA
Máquinas
de lavar louça
Küppersbusch:
brilhantes!
Uma mesa elegante é uma expressão muito especial do seu estilo
pessoal, revelando o seu bom gosto. Escolha o melhor para deixar
a sua louça e copos mais elegantes com brilho radiante.
Com as máquinas Küppersbusch a sua louça já estará a brilhar
quando abrir a porta, graças à iluminação de interior “Bright Light“.
Inúmeros programas asseguram sempre resultados perfeitos. Com
o “Info on Floor“ estará sempre informado sobre o status do programa.

Acessórios práticos, tais como, o suporte especial para facas
transmitem flexibilidade às máquinas de lavar louça.
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Desempenho de excelência!
42
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Nível de ruído

As máquinas de lavar louça da Küppersbusch não se
destacam apenas pelos seus magníﬁcos resultados
de lavagem, mas também por serem bastante silenciosas. O nível de ruído está de acordo com a normativa da União Europeia
EN 60704-3 (re 1pw) em decibéis (dB).

nível da dureza de água, e previne grandes oscilações de temperatura (choques térmicos), que podem ocorrer se a água excessivamente quente entrar em contacto com o vidro.

Sensores Touch Control

É apenas necessário um toque com a ponta do dedo
para que todas as funções da máquina se ativem.

Máquinas de lavar louça XXL de grande capacidade

Com 60 cm de largura, mas também com uma surpreendente altura de 92,5 cm, estes modelos de grande capacidade são ideais
quando se tem de lavar muitos utensílios de cozinha ou recipientes particularmente grandes.

Sistema express

Com o sistema express enxagúe e seque duas vezes
EXPRESS
mais rápido. Escolha um programa e depois selecione
o botão “Express”. O tempo de enxaguamento reduzirá imediatamente em 50% e aparecerá de imediato no display o tempo
restante. São garantidos resultados perfeitos!

Programa de meia-carga

Agora poderá lavar chávenas e pratos de uma forma mais rápida.
Além disso, está provado que com o programa de meia-carga se
consome menos energia e água do que na lavagem à mão.

Programa Intensivo

A nova função intensiva permite uma maior ﬂexibilidade na distribuição da carga da louça. Os recipientes mais pesados podem
ser colocados no cesto inferior, enquanto no cesto superior se
pode colocar louça mais delicada e copos de vidro. Esta é uma
forma muito mais eﬁciente e económica de lavagem.

Função especial higiene

A nova função especial higiene permite melhorar ainda mais os
resultados de limpeza. O enxaguamento é feito a 70º C, o que vai
ajudar a eliminar todas as bactérias e germes. Muito útil para lavagem de biberões ou louça muito suja.

Aquasensor Duo

O sensor de água duo assegura que a sua máquina de
lavar louça não gasta mais água do que a necessária. O
sensor de água veriﬁca constantemente a quantidade de sujidade
presente na água e regula o ciclo de um programa inteiro. Testa a
água no ﬁnal do ciclo da pré-lavagem e veriﬁca se pode ser usada
no ciclo principal. Se a água estiver muito suja é adicionada água
limpa. No entanto, se a água estiver limpa o suﬁciente, será reutilizada, permitindo que poupe água.

Sistema de segurança da água

Se a máquina se desligar ou houver outra falha qualquer, este sistema de segurança protege a máquina
contra qualquer dano causado pela água.
ST PP

Aquatronic

O novo e único sistema de control de programa é especialmente delicado em vidro mais ﬁno e limpará poderosamente recipientes extremamente sujos, ajustando automaticamente a pressão de pulverização no processo de lavagem.
O sensor reconhece o quão suja está a louça. E dependendo
da sujidade da mesma, o sistema Aquatronic automaticamente
regula a pressão de pulverização para suave, normal ou intensiva.

Info on Floor

As máquinas de lavar louça totalmente integradas que
possuem a função “Info on Floor”, permitem saber qual
o tempo restante de lavagem, a fase do programa e possíveis
falhas com o auxílio de um sinal luminoso.

Sistema delicado para vidros

Os vidros (copos) e as porcelanas mais delicadas podem ser seriamente afetadas dependendo da água que
usam ao serem lavados. Este sistema da Küppersbusch ajusta o
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Bloqueio de segurança para crianças

É totalmente impossível queimar-se com o vapor quando a máquina estiver em funcionamento, uma vez que
não se pode abrir se a segurança para crianças estiver ativa.

Reconhecimento de detergente

A função reconhecimento automático adapta automaticamente os ciclos de limpeza ao tipo de detergente que
está a ser usado, assegurando os melhores resultados possíveis.
AUTO

BRIGHT

Bright Light

As máquinas de lavar louça estão equipadas com luzes
interiores LED que são ativas na parte superior da porta, aquando da abertura desta. Assim, o interior da máquina de
lavar louça é iluminado com uma agradável luz azul.
LIGHT

O permutador de calor

O permutador de calor seca a louça sem necessidade de usar o
ar exterior poluído. Evita-se ainda a criação de vapor ao abrir a
porta no ﬁnal da lavagem, poupando energia.

EcoDrying

O EcoDrying melhora a performance de secagem das máquinas
de lavar louça com permutador de calor. A porta abre ligeiramente
e de forma automática quando completa o ciclo de lavagem. A
máquina está protegida, porque a maioria da humidade evapora
e as temperaturas estão baixas quando sai o vapor. O programa
ECO 50º C é apoiado pelo EcoDrying como standard.

Secagem por condensação

Graças à condensação, as máquinas podem secar sem necessitar de um acréscimo de ar do exterior, uma vez que este nem
sempre está limpo. O sistema hermético não permite que a humidade saia e ao abrir a porta não fará vapor nem condensações.

A A A

Eﬁciência energética

Nos países da União Europeia há
um sistema de etiquetagem energética comum que proporciona um guia sobre a eﬁcácia energética dos eletrodomésticos. Todas as máquinas estão classiﬁcadas
segundo esse acordo: consumo de energia, limpeza e secagem,
dentro das categorias de eﬁciência, desde a classe A+++ a D. A
letra A+++ corresponde ao mais eﬁciente e a letra D ao menos
eﬁciente. O repto consiste em utilizar o mínimo de eletricidade e a
menor quantidade de água, enquanto se obtêm os melhores resultados. Naturalmente todas as nossas máquinas de lavar louça
são classiﬁcadas em A+ e A++, o que signiﬁca que estão entre os
modelos mais económicos do mercado.
ENERGIA

LAVAGEM

SECAGEM

Altura do equipamento
EQUIPAMENTO

As várias alturas das máquinas de lavar louça da
Küppersbusch traduzem completa ﬂexibilidade.

Abertura Touch

A Küppersbusch está a seguir a tendência de design de cozinhas
sem puxadores e a adaptá-la a todas as máquinas de integração
total com portas que abrem automaticamente com um ligeiro toque
na parte frontal. A porta também pode ser aberta se tocar levemente na frente com o cotovelo ou o quadril – que é o mais prático
quando tem as duas mãos ocupadas e quer evitar dedadas na
parte frontal da máquina.

Fornos

ConceptLine®

Premium +

Platinum White

MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAÇÃO TOTAL 60 CM XXL

Compactos

A imagem apresenta a
máquina de lavar louça
com o acessório 1251

IGVS 6509.5
AUTO

86cm

- Capacidade: 13 serviços padrão
(possibilidade de 14 serviços com o acessório 1251)
- Dispensador central de detergente
- Permutador de calor
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
- 5 programas
- Programa intensivo 70° C
- Programa rápido 45° C
- Programa automático 45° C-65° C - Pré-lavagem
- Programa económico 50° C
- EcoDrying
- Programação digital diferida com indicador de tempo restante
- Função especial intensiva, função especial higiene, programa de
meia carga
- Sinal ótico e acústico de ﬁm de programa
- Cesto Multiﬂex Premium
- Cesto superior regulável em altura (mesmo quando estiver
carregado)
- Possibilidade de instalação em móvel alto

IGVS 6509.5

Características técnicas:

- Potência máxima total
- Consumo energético anual

2,3 kW
262 kWh, 0,92 kWh por ciclo
de lavagem
- Consumo de água anual
2.660 litros, 9,5 litros por ciclo
de lavagem
- Dimensões do modelo LxAxP aprox. 598 x 865-925 x 550 mm
- Dimensões de encastre LxAxP aprox. 600 x 865-925 x 575 mm

Acessórios opcionais:

- Bandeja Multiﬂex Premium II
- Kit de ligação para entrada
e saída de água

Exaustores

Características gerais:

Placas

NICHO

Ac. n.º 1251
Ac. n.º 485

Frigoríﬁcos

SECAGEM

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

A A

LAVAGEM

EXPRESS

210838

Lava-louças
e Misturadoras

A

ENERGIA

ST PP
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Acessórios e
Dados técnicos
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MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAÇÃO TOTAL 60 CM
Profession +

Premium +

A imagem apresenta a
máquina de lavar louça com
m
o acessório 1251

IGVE 6610.2
44
db

BRIGHT

EXPRESS

ENERGIA

LIGHT

IGV 6509.5
42
db

ST PP
AUTO

A

A A

LAVAGEM

SECAGEM

A

81cm

ENERGIA

NICHO

Características gerais:
-

-

Capacidade: 14 serviços padrão
Abertura Touch
Dispensador central de detergente
Permutador de calor
Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
6 programas
- Programa intensivo 70° C
- Programa económico 50° C
- Programa automático 45° C-65° C - Programa delicado para
vidros
- Programa Turbo 50° C, 20 min.
- Pré-lavagem
EcoDrying
Programação digital diferida com indicador de tempo restante
Função especial intensiva, função especial higiene, programa de
meia carga
Sinal ótico e acústico de ﬁm de programa
Cesto Multiﬂex Premium e bandeja multiﬂex premium II incluída
(Ac. n.º 1251)
Cesto superior regulável em altura (mesmo quando estiver carregado)
Possibilidade de instalação em móvel alto

AUTO

A A

LAVAGEM

EXPRESS

81cm

SECAGEM

NICHO

Características gerais:

- Capacidade: 13 serviços padrão
(possibilidade de 14 serviços com o acessório 1251)
- Dispensador central de detergente
- Permutador de calor
- Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
- 5 programas
- Programa intensivo 70° C
- Programa rápido 45° C
- Programa automático 45° C-65° C - Pré-lavagem
- Programa económico 50° C
- EcoDriyng
- Programação digital diferida com indicador de tempo restante
- Função especial intensiva, função especial higiene, programa de
meia carga
- Sinal ótico e acústico de ﬁm de programa
- Cesto Multiﬂex Premium
- Cesto superior regulável em altura (mesmo quando estiver carregado)
- Possibilidade de instalação em móvel alto

Características técnicas:

2,3 kW
262 kWh, 0,92 kWh por ciclo lavagem
Potência máxima total
2,3 kW
2.,660 litros, 9,5 litros por ciclo de
Consumo energético anual
262 kWh, 0,92 kWh por ciclo lavagem
lavagem
Consumo de água anual
1.820 litros, 6 litros por ciclo lavagem - Dimensões do modelo LxAxP aprox. 598 x 815-875 x 550 mm
Dimensões do modelo LxAxP aprox. 598 x 815-875 x 550 mm
- Dimensões de encastre LxAxP aprox. 600 x 815-875 x 575 mm
Dimensões de encastre LxAxP aprox. 600 x 815-875 x 575 mm
Acessórios opcionais:

Características técnicas:

-

ST PP

Acessórios opcionais:

- Kit de ligação para entrada
e saída de água

IGVE 6610.2

146

- Potência máxima total
- Consumo energético anual
- Consumo de água anual

- Bandeja Multiﬂex Premium II
- Kit de ligação para entrada
e saída de água

Ac. n.º 485

210837

1.350

IGV 6509.5

Ac. n.º 1251
Ac. n.º 485

210835

Profession +

ENERGIA

Características gerais:
-

-

Capacidade: 13 serviços padrão
Dispensador central de detergente
Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
5 programas
- Programa intensivo 70° C
- Programa rápido 45° C
- Programa automático 45° C-65° C - Pré-lavagem
- Programa económico 50° C
Programação digital diferida (3, 6 ou 9 horas)
Sinal acústico de ﬁm de programa
Cesto Multiﬂex Standard
Cesta superior regulável em altura
Possibilidade de instalação em móvel alto

Características técnicas:

- Potência máxima total
- Consumo energético anual

2,3 kW
294 kWh, 1,03 kWh por ciclo
de lavagem
- Consumo de água anual
3.360 litros, 12 litros por ciclo
de lavagem
- Dimensões do modelo LxAxP aprox. 598 x 815-875 x 550 mm
- Dimensões de encastre LxAxP aprox. 600 x 815-875 x 575 mm

Acessórios opcionais:

- Bandeja Multiﬂex Premium II
- Kit de ligação para entrada
e saída de água

Ac. n.º 1251
Ac. n.º 485

A A

LAVAGEM

81cm

SECAGEM

NICHO

Características gerais:
-

-

Capacidade: 10 serviços padrão
Dispensador central de detergente
Permutador de calor
Display eletrónico indicativo de falta de sal e abrilhantador
6 programas
- Programa automático 65° C-75° C - Programa económico 50° C
- Programa automático 45° C-65° C - Programa rápido 45° C
- Programa automático 35° C-45° C - Pré-lavagem
Programação digital diferida com indicador de tempo restante
Função especial intensiva, função especial higiene, programa de
meia carga
Sinal acústico e ótico de ﬁm de programa
Cesto Multiﬂex Premium
Cesto superior regulável em altura com 3 suportes rebatíveis
Cesto inferior multiﬂex com 2 suportes rebatíveis
Possibilidade de instalação em móvel alto

Características técnicas:

- Potência máxima total
- Consumo energético anual

2,3 kW
211 kWh, 0,75 kWh por ciclo
de lavagem
- Consumo de água anual
2.520 litros, 9 litros por ciclo
de lavagem
- Dimensões do modelo LxAxP aprox. 448 x 815-875 x 550 mm
- Dimensões de encastre LxAxP aprox. 450 x 815-875 x 550 mm

Acessórios opcionais:

- Kit de ligação para entrada
e saída de água

IGV 6506.3

EXPRESS

210834

Ac. n.º 485

IGV 4609.2

815-875

210836

Placas

NICHO

AUTO

Exaustores

A

81cm

SECAGEM

ST PP

Frigoríﬁcos

LAVAGEM

EXPRESS

Máquinas de Lavar
Louça e Roupa

AUTO

A A A

ENERGIA
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ST PP

Lava-louças
e Misturadoras
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IGV 4609.2 *

815875
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Acessórios e
Dados técnicos

IGV 6506.3

Compactos

Fornos

ConceptLine®

Comfort +

Platinum White

MÁQUINAS DE LAVAR LOUÇA DE INTEGRAÇÃO TOTAL 60 CM / 45 CM

