Durabilidade
Os aparelhos Balay integram tecnologia que
afirmam a melhor construção de acordo
com o know-how de décadas. O resultado:
electrodomésticos feitos para si, e que duram
muito tempo.
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Máquinas de
Lavar Loiça

Máquinas de
lavar loiça

• Máquinas de lavar loiça de 60 cm
de largura
• Máquinas de lavar loiça de 45 cm
de largura
• Compactas de integrar e de
instalação livre
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Máquinas de lavar loiça Balay
A Balay apresenta uma ampla gama de máquinas de lavar loiça que maximiza a comodidade na cozinha: maior capacidade,
menores consumos, mais flexibilidade, obtendo sempre os melhores resultados de lavagem e secagem.
De livre instalação, integráveis ou totalmente integráveis, permitem lavar e secar com a máxima eficiência e o máximo de conforto.
Design e prestações máximas em todas as máquinas de lavar loiça, ao alcance de todos.

Máquina de
lavar loiça
totalmente
integrável
3VF783XA
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Equipamento interior
Terceira gaveta para talheres

Máquinas de
Lavar Loiça

Alguns modelos Balay incorporam uma gaveta na parte superior para fácil colocação, não só de talheres, mas também de outras peças
de cozinha, como conchas ou chávenas de café.
A forma exclusiva em “V”, desta gaveta, permite colocar, no centro, peças mais altas, e tudo isso sem perder altitude no cesto
tradicional superior para continuar a colocar os copos de pé alto nas laterais.

Mais 4 cm de profundidade
no cesto superior

Rackmatic de 3 níveis
O sistema de fácil regulação
em altura Rackmatic de
3 níveis, representa uma
maior flexibilidade dado
ser possível regular o cesto
superior até 3 alturas
diferentes:

A Balay optimiza o espaço interior das novas máquinas de lavar
loiça graças à nova localização do compartimento de detergente.
Este deixa de estar a meio da contra-porta, localizando-se mais
acima. Assim, o cesto superior redesenha-se, ganhando mais
4 cm de profundidade, e a capacidade interior é aumentada.
Rackmatic nível 0

nível 0 (ou posição inicial),
nível 1 (+ 2,5 cm)
ou nível 2 (+ 5 cm),
permitindo colocar desde
chávenas de café até copos
de pé alto.

Maior ergonomia
Os novos cestos Confort e cestos Confort Plus proporcionam
uma grande facilidade de utilização graças à sua flexibilidade
e segurança.
Graças aos seus múltiplos suportes rebatíveis e ao seu fácil
sistema de regulação em altura Rackmatic de 3 níveis, pode
ser colocado qualquer tipo de loiça, comodamente e com
total liberdade.

Rackmatic nível 1 (+ 2,5 cm)

O aproveitamento interior
é total dado que se pode
regular a altura apenas de
um lado, se for necessário.

Rackmatic nível 2 (+ 5 cm)
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Mínimo consumo com Balay
Óptima classificação energética

A
A Balay, sempre fiel ao compromisso com o meio ambiente e a
economia doméstica, investe continuamente na optimização da
eficiência das suas máquinas de lavar loiça. Assim, as máquinas
de lavar loiça reflectem este compromisso ao proporcionar uma
eficiência superior.

Balay

Máquinas de lavar loiça

As etiquetas energéticas das
máquinas de lavar loiça Balay
adaptam-se à nova legislação das
etiquetas energéticas aprovada
em Dezembro de 2010. Ao
incorporar estes avanços, a Balay
consegue alcançar valores como
A++. Esta classificação representa
uma poupança de quase 21 % de
energia em relação à categoria A.
A Balay traz a todas as casas a
tranquilidade de se desfrutar da
tecnologia mais avançada com o
consumo mais baixo.

Consumo de apenas 9 litros
9l

As novas máquinas de lavar loiça para
13 serviços com um consumo de apenas 9 litros
representam um grande contributo na protecção
do meio ambiente.

Estes modelos de grande capacidade e com um
consumo mais baixo representam uma aposta firme da Balay
na poupança.
Este reduzido consumo de água está disponível num grande
número de máquinas de lavar loiça Balay, tanto de instalação
livre como de integrar, com e sem a terceira gaveta, e com
diferentes prestações, porque cada tipo de cozinha precisa de
uma solução à medida.
Para além de consumir pouco, também é importante obter
resultados de lavagem perfeitos. A Balay conseguiu ambos
os objectivos com o design perfeito do seu sistema hidráulico,
que aproveita cada gota de água ao máximo:

• Motor sem escovas

que reduz o nível de ruído
e de fricção, prolongando assim a vida útil do motor.

• Motobomba mais potente que incrementa a
frequência da circulação da água no interior.

• Maior superfície de filtragem dos filtros.
• Sistema de lavagem intermitente por
impulsos que conduz a água para o nível necessário
durante todo o tempo.

Uma ideia termoeficiente
Na Balay, pensamos no meio ambiente e nos seus
utilizadores, como tal, desenvolvemos produtos de
baixíssimo consumo de água e energia. Todas as
máquinas de lavar loiça podem ligar-se a torneiras
de água quente, até 60ºC.
As máquinas termoeficientes da Balay, com ligação directa
a torneiras de água quente, poupam até 20 %* de energia no
programa Eco. Consomem menos 20 % de energia, do que
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utilizando água fria, e ainda reduzem a duração do programa,
pois suprimimos o tempo de aquecimento da água.
Balay recomenda este tipo de ligação, para vivendas com
instalação de energia alternativa, como por exemplo
a energia solar.

* Especificações técnicas para loiça EA0040:2010

Exclusivo Balay
Porquê lavar a 70ºC se podemos obter os
mesmos resultados a 45ºC?
Um programa para cada necessidade. A Balay
apresenta o novo programa de lavagem
Intensive Smart 45ºC, que permite lavar de
um modo intensivo loiça com um elevado grau de sujidade,
utilizando uma menor temperatura. Com a combinação
deste programa com os detergente optimizados para baixas
temperaturas, consegue-se o mesmo resultado final de
lavagem do programa Intensivo 70ºC, reduz-se o consumo
energético até 25 % e a duração do programa mantém-se.

Garantia de 10 anos contra
anti-corrosão da cuba
A qualidade das máquinas de lavar loiça
Balay resulta de um processo cuidadoso
de desenvolvimento e fabrico, onde
múltiplas etapas de controlo asseguram a
durabilidade de todos os nossos aparelhos.
O processo de fabrico da cuba das
máquinas de lavar loiça Balay reduz as
uniões das soldaduras ao mínimo.
Este processo de soldadura, totalmente robotizado é
monitorizado constantemente, assegurando uma soldadura de
elevada fiabilidade.
A cuba é ainda submetida a sensores de teste óptico e
digitalização, de forma a garantir que não existem fugas.
100 % das nossas máquinas de lavar loiça passam este teste.

Aqua-Stop com garantia
No sistema de protecção anti-fugas, a Balay
oferece uma garantia para toda a vida do
equipamento contra os danos causados no lar por
uma falha deste sistema*.
Este sistema oferece uma dupla protecção em
caso de emergência. Incorpora um tubo duplo de
entrada de água, de modo a que, em caso de fuga, a água fique
sempre no interior do aparelho.
* As condições encontram-se descritas no verso do manual dos aparelhos.

Aqua-Safe
Este sistema de segurança inclui um controlo do nível da água
que permite cortar a sua entrada de forma automática, caso
o nível detectado no interior seja demasiado elevado.

Sistema de segurança
para crianças
Graças ao bloqueio da porta, evita-se que esta seja aberta
enquanto o aparelho está em funcionamento. Do mesmo modo,
o bloqueio de teclas evita qualquer interrupção não desejada no
programa de lavagem.

Acabamentos
Toda a gama de máquinas de lavar loiça Balay
em aço inoxidável inclui um excelente tratamento
anti-dedadas que mantém intacta a aparência
desde o primeiro dia.

O resultado: cubas totalmente à prova de água com garantia
de 10 anos.
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Máquinas de
Lavar Loiça

Programa “Intensive Smart 45ºC”

Resultados sempre perfeitos
Protecção do vidro
O sistema integral de protecção do vidro garante
o máximo cuidado da loiça mais delicada. Este
sistema é composto por: Permutador de calor,
Aqua-Mix e Aqua-Vario.

Programa automático.
Sensor activo
auto

Permutador de calor
Evita os choques bruscos de temperatura no interior da
máquina, que produzem as temidas microfissuras no vidro. Um
depósito lateral armazena a água de entrada e homogeneíza a
temperatura de entrada da água no interior da máquina.

Aqua-Mix
Regula de modo totalmente automático o nível óptimo da
dureza da água para manter em perfeito estado o vidro.
Assim, evitamos que o vidro perca o brilho devido a águas
excessivamente macias.

Aqua-Vario
Tecnologia que regula de forma totalmente automática a
pressão de saída da água em função do tipo de carga. Activa
assim, sempre que necessário, um tratamento mais delicado,
aplicando menos pressão, além de reduzir ainda mais o
consumo e nível de ruído.

Função “Tudo em 1”
Permite a adaptação automática dos parâmetros
de lavagem ao tipo de detergente que se utiliza
num dado momento. Assim, obtêm-se resultados
perfeitos com todo o tipo de detergentes.
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45-65º

Grande parte das máquinas de lavar loiça Balay
incorporam um programa automático com uma
amplitude de temperaturas, de 45º a 65ºC.
Permite reduzir ainda mais o consumo e aplicar
um tratamento mais delicado sempre que
o grau de sujidade não for muito elevado.

Graças ao Sensor Activo, o aparelho decide, automaticamente,
se é necessária a renovação da água para conseguir resultados
perfeitos, ou se é necessário potenciar o enxaguamento devido
à possível existência de restos de detergente. Desta forma
optimizam-se os recursos, sendo possível de acordo com
o grau de sujidade da loiça executar um programa com
apenas 6 litros de água.

Doseador de detergente
em pastilha
As máquinas de lavar loiça Balay incorporam pormenores
exclusivos integrados no cesto superior, como um doseador
de detergente em pastilha. Permite manter o detergente em
pastilha nessa bandeja e doseá-lo de forma contínua para
obter sempre resultados perfeitos.

Funções especiais
A função especial “Meia-Carga” permite
reduzir ainda mais os consumos com
um simples toque numa tecla, quando a
máquina não está com a carga completa.
Com esta função, decide-se
antecipadamente um menor consumo
de água, energia, detergente e tempo,
reduzindo o consumo até 25 %.
A Meia-Carga das máquinas de lavar loiça Balay permite
lavar em ambos os cestos, com maior frequência e sem ser
necessário esperar que a máquina esteja completamente cheia.

Vario-speed
Graças a esta função, obtêm-se os
melhores resultados de lavagem e
secagem em metade do tempo.

vario
speed

Escolhendo o programa desejado e
activando a função Vario-Speed vê-se a
redução de tempo reflectida no visor.

Em menos de uma hora, a loiça estará perfeita e com os
melhores resultados de lavagem e secagem.

Zona Intensiva
Regula por zonas a pressão e a
temperatura de lavagem em função do
tratamento necessário para a loiça.
No cesto inferior aumenta-se a pressão e a
temperatura, enquanto que no superior se
diminui e aplica um tratamento delicado.
Deste modo pode lavar-se, ao mesmo tempo, tanto copos
delicados como utensílios de cozinha com um elevado grau
de sujidade.
Máquinas de
Lavar Loiça

Meia-Carga

Higiene Plus
Função especial que garante uma higiene
total, perfeita para a desinfecção de
determinados utensílios como tábuas
de cortar, facas de cozinha, utensílios de
bebé, etc.
Sem dúvida, a função de confiança para
eliminar qualquer bactéria.
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Máquinas de lavar loiça de
instalação livre de 60 cm
A estética vanguardista e funcional da Balay permite aceder de forma fácil e cómoda à informação através do visor digital.

Visor digital

Visor de fácil utilização que permite diferir o início do programa
até 24 horas, além de indicar o tempo restante para a
conclusão do programa.

Incorpora também os tradicionais indicadores luminosos de
reposição de sal e de abrilhantador, juntamente com um aviso
de erro na entrada de água.

Visor e selector de funções

Selector que permite diferir o programa seleccionado até 24
horas, e indicar o tempo restante até o final do programa.
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No visor poderá verificar avisos de substituição de sal, falta de
abrilhantador ou erro na entrada de água. A visualização de
programas directamente no selector, permite uma visualização
mais cómoda do programa seleccionado.

Máquinas de lavar loiça de instalação livre. Largura 60 cm

3VS773IA

3VS703IA

Inox anti-dedadas
PRVP c/IVA 969,00 €

4242006232573

3VS570IP

Inox anti-dedadas

3VS773BA

Inox anti-dedadas
PRVP c/IVA 917,00 €

4242006211172

3VS703BA

Branco

3VS570BA

Branco
PRVP c/IVA 812,00 €

4242006211189

PRVP c/IVA 799,00 €

4242006232122

Branco
PRVP c/IVA 737,00 €

4242006211165

• Consumo de água Programa ECO 50 ºC: 9 litros.
• Classe de eficiência energética A++.
• Capacidade: 13 serviços-padrão.
• Terceira gaveta para talheres e pequenos
utensílios.
• Display digital:
- Programação diferida até 24 horas.
- Indicação de tempo restante.
- Indicação de falta de sal e abrilhantador.
• Sensor Activo: programa Automático.
• 6 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, Rápido 45 °C
e Pré-lavagem.
• 2 funções especiais: Meia-Carga, Vario-Speed.
• Sistema de protecção de vidro: Aqua-Mix,
Aqua-Vario e Permutador de calor.
• Sensor de carga.
• Detecção automática de detergentes.
• Aqua-Stop com garantia vitalícia.
• Cesto superior regulável em altura Rackmatic.
• Assistente de dosagem.
• Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 2/2.
• Termoeficiente: Possibilidade de ligação à água
fria ou quente.
• Consumo no Programa Eco 50: 0,92 kWh / 9 l.
• Nível de ruído 46 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.

• Consumo de água programa ECO 50 °C: 9 litros.
• Classe de eficiência energética A++.
• Capacidade: 13 serviços-padrão.
• Display digital.
• Programação diferida até 24 horas.
• Indicação do tempo restante e estado de
programa.
• Indicação de falta de sal e abrilhantador.
• Aqua-Sensor.
• 6 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, Rápido 45 °C,
Pré-lavagem.
• 2 Funções especiais: Meia-Carga, Vario-Speed.
• Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario e
Permutador de calor.
• Sensor de carga.
• Detecção automática de detergentes
combinados.
• Aqua-Stop com garantia.
• Cesto superior regulável em altura RackMatic.
• Assistente de dosagem.
• Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 2/2.
• Termoeficiente: Possibilidade de ligação a água
fria ou quente com temperatura até 60ºC.
• Consumo no Programa Eco 50: 0,92 kWh / 9 l.
• Nível de ruído 46 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.

46 dB

46 dB

PRVP c/IVA 649,00 €

4242006321125

• Classe de eficiência energética A++.
• Consumo de água programa ECO 50 °C: 10 litros.
• Capacidade: 13 serviços-padrão.
• Terceira gaveta para talheres e pequenos
utensílios.
• Display digital.
• Programação diferida até 24 horas.
• Indicação do tempo restante e estado de
programa.
• Indicação de falta de sal e abrilhantador.
• 5 programas: Intensivo 70 °C, Eco 50 °C,
Intensive Smart 45 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem.
• Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario e
Permutador de calor.
• Sensor de carga.
• Detecção automática de detergentes combinados.
• Protecção múltipla contra inundações: AquaSafe.
• Cesto superior regulável em altura RackMatic.
• Assistente de dosagem.
• Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 0/2.
• Interior de aço inoxidável 18/10 e Polinox.
• Termoeficiente: Possibilidade de ligação a água
fria ou quente com temperatura até 60ºC.
• Consumo no Programa Eco 50: 0.92 kWh / 10 l.
• Nível de ruído 48 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.
48 dB
48dB

46dB

46dB

600

9l

9l
845
com tampa
815
sem tampa

Modelos:
3VS773IA, 3VS773BA,
3VS703IA, 3VS703BA
3VS570IP e 3VS570BA

600

Medidas em mm
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Visor digital

Máquinas de lavar loiça de instalação livre. Largura 60 cm
Visor digital

Electrónica com leds

3VS500IP

3VS303IP

Inox anti-dedadas

Inox anti-dedadas
PRVP c/IVA 747,00 €

4242006205324

3VS500BP

3VS303BP

Branco

Branco
PRVP c/IVA 587,00 €

4242006205317

• Classe de eficiência energética A+.
• Consumo de água programa ECO 50 °C: 14 litros.
• Capacidade: 12 serviços-padrão.
• Display digital.
• Programação diferida até 24 horas.
• Indicação do tempo restante e estado de
programa.
• Indicação de falta de sal e abrilhantador.
• 5 programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C,
Eco 50 °C, Rápido 45 °C, Pré-lavagem.
• Função especial: Meia-Carga.
• Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario.
• Sensor de carga.
• Detecção automática de detergentes
combinados.
• Protecção múltipla contra inundações: AquaSafe.
• Cesto superior regulável em altura.
• Assistente de dosagem.
• Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 0/2.
• Interior de aço inoxidável 18/10 e Polinox.
• Termoeficiente: Possibilidade de ligação a água
fria ou quente com temperatura até 60ºC.
• Consumo no Programa Eco 50: 1.02 kWh / 14 l.
• Nível de ruído 52 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.

A

PRVP c/IVA 637,00 €

4242006220792

PRVP c/IVA 499,00 €

4242006220785

• Classe de eficiência energética A+.
• Consumo de água programa ECO 50 °C: 12 litros.
• Capacidade: 12 serviços-padrão.
• Indicadores luminosos: Ligado, Reposição de sal
e abrillantador.
• 4 Programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C,
Rápido 45 °C e Pré-lavagem.
• 1 Função especial: Meia-Carga.
• Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario.
• Sensor de carga.
• Detecção automática de detergentes
combinados.
• Protecção múltipla contra inundações: AquaSafe.
• Cesto superior regulável em altura.
• Assistente de dosagem.
• Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 0/2.
• Interior de aço inoxidável 18/10 e Polinox.
• Termoeficiente: Possibilidade de ligação a água
fria ou quente com temperatura até 60ºC.
• Consumo no Programa Eco 50: 1.02 kWh / 12 l.
• Nível de ruído 50 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.

A

50 dB
50dB

52 dB
52dB

600

845
com tampa
815
sem tampa

Modelos:
3VS500IP, 3VS500BP,
3VS303IP e 3VS303BP

60

600

Medidas em mm

Máquinas de
Lavar Loiça
Máquina de lavar loiça
totalmente integrável
3VF783XA
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Máquinas de lavar loiça
totalmente integráveis de 60 cm
Visor digital

Electrónica com leds

Visor de fácil utilização que permite diferir o início do programa
até 24 horas, além de indicar o tempo restante para a conclusão
do programa.
Incorpora também os tradicionais indicadores luminosos de
reposição de sal e de abrilhantador, juntamente com um aviso de
erro na entrada de água.

Os indicadores luminosos de reposição de sal e de abrilhantador,
juntamente com um aviso de erro na entrada de água, mantémnos informados, a todo momento, do correcto funcionamento do
aparelho.

Infolight

Instalação superior de loiça
de integrar

Hoje em dia, as máquinas de lavar
loiça totalmente integráveis são tão
silenciosas que não sabemos quando a
lavagem termina.
Por este motivo, as máquinas de lavar
loiça Balay com comandos ocultos
incorporam um exclusivo sistema que
projecta uma luz vermelha no chão da
cozinha enquanto está em funcionamento.
Quando a luz se apaga, podemos abrir a porta com total
tranquilidade.

Balay também oferece a
possibilidade de instalar as
suas máquinas de lavar loiça
integráveis a um nível mais
elevado.
Com este tipo de instalação
pode obter uma altura e
posição mais ergonómica que
facilita a utilização da mesma.
A altura ideal para este tipo de
instalação é entre 30 e 40 cm do solo.

Instalação de máquinas de loiça sob placas de indução
A flexibilidade no design de aparelhos móveis de cozinha é uma
questão-chave para a criação de cozinha à medida.
A Balay, para expandir as opções de instalação, permite colocar
placas de indução sobre as máquinas de lavar loiça.
A contínua evolução da tecnologia de indução, permite hoje
combinações fantásticas como estas, entre loiça e indução.
Basta considerar as instruções de instalação para garantir a
ventilação adequada e que tudo funcionará perfeitamente.

Lâmina isolamento

mín. 65

Medidas em mm
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Máquinas de lavar loiça totalmente integráveis. Largura 60 cm

3VF783XA

3VF702XA

Painel inox

Painel inox
PRVP c/IVA 1.052,00 €

4242006211639

• Consumo de água programa ECO 50 °C: 9 litros.
• Classe de eficiência energética A++.
• Capacidade: 13 serviços-padrão.
• Terceira gaveta para talheres e pequenos
utensílios.
• Display digital.
• Programação diferida até 24 horas.
• Indicação do tempo restante e estado de
programa.
• Indicação de falta de sal e abrilhantador.
• Aqua-Sensor.
• 6 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, Rápido 45 °C,
Pré-lavagem.
• 2 Funções especiais: Vario-Speed, Zona-Intensiva.
• Infolight.
• Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario
e Permutador de calor.
• Sensor de carga.
• Detecção automática de detergentes
combinados.
• Aqua-Stop com garantia.
• Cesto superior regulável em altura RackMatic.
• Assistente de dosagem.
• Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 2/4.
• Termoeficiente: Possibilidade de ligação a água
fria ou quente com temperatura até 60ºC.
• Consumo no Programa Eco 50: 0,92 kWh / 9 l.
• Nível de ruído 46 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.

Modelos: 3VF783XA e 3VF702XA

mín.
550

815-875

815-875*

600

598

655-725

550

• Consumo de água programa ECO 50 °C: 9 litros.
• Classe de eficiência energética A++.
• Capacidade: 13 serviços-padrão.
• Display digital.
• Programação diferida até 24 horas.
• Indicação do tempo restante e estado de
programa.
• Indicação de falta de sal e abrilhantador.
• Aqua-Sensor.
• 6 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Intensive Smart 45 °C, Rápido 45 °C,
Pré-lavagem.
• 1 Função especial: Vario-Speed.
• Infolight
• Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario
e Permutador de calor.
• Sensor de carga.
• Detecção automática de detergentes
combinados.
• Aqua-Stop com garantia.
• Cesto superior regulável em altura RackMatic.
• Assistente de dosagem.
• Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 2/2.
• Termoeficiente: Possibilidade de ligação a água
fria ou quente com temperatura até 60ºC.
• Consumo no Programa Eco 50: 0,92 kWh / 9 l.
• Nível de ruído 46 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.
46 dB

89
mín. 90**
máx. 220

46dB

46 dB

Medidas em mm
53

PRVP c/IVA 847,00 €

4242006211646

46dB

100

* Altura regulável por meio de pés até 60 mm.
** Para nicho de 815 mm: base entre 90-160 mm
Para nicho de 875 mm: base entre 150-220 mm.

9l
9l
1,6 m

1,2 m

60 cm
(3,6 m) 1,4 m

1,2 m (3,4 m)

(3,6 m) 1,6 m

1,5 m (3,5 m)

( ) Valores com acessório SZ72010. Extensão para Aquastop.
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Máquinas de
Lavar Loiça

Visor digital

Máquina de lavar loiça totalmente integrável. Largura 60 cm
Electrónica com leds

3VF300NP
Painel negro

PRVP c/IVA 687,00 €

4242006205546 

• Classe de eficiência energética A+.
• Consumo de água programa ECO 50 °C: 14 litros.
• Capacidade: 12 serviços-padrão.
• Indicadores luminosos: Ligado, Fim de
programa, Reposição de sal e abrillantador.
• 4 Programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C,
Rápido 45 °C e Pré-lavagem.
• 1 Função especial: Meia-Carga.
• Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario.
• Sensor de carga.
• Detecção automática de detergentes
combinados.
• Aqua-Stop com garantia.
• Cesto superior regulável em altura.
• Assistente de dosagem.
• Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 0/2.
• Interior de aço inoxidável 18/10 e Polinox.
• Termoeficiente: Possibilidade de ligação a água
fria ou quente com temperatura até 60ºC.
• Consumo no Programa Eco 50: 1.02 kWh / 14 l.
• Nível de ruído 52 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.

A
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52 dB
52dB

Modelo: 3VF300NP.

600

mín. 815
máx. 875*
89
mín. 90
máx. 220*
598

53
100
550

Medidas em mm

* Altura regulável por meio de pés até 60 mm.
Para nicho de 815 mm: base entre 90 e 160 mm.
Para nicho de 875 mm: base entre 150 e 220 mm.
Medida porta móvel: 655-725 mm.
Medida porta máquina de lavar loiça: 655 mm.
Peso máximo porta de madeira 8,5 kg.

Máquina de lavar loiça integrável. Largura 60 cm

Máquinas de
Lavar Loiça

Electrónica com leds

3VI300XP
Painel inox

PRVP c/IVA 647,00 €

4242006205553

• Classe de eficiência energética A+.
• Consumo de água programa ECO 50 °C: 14 litros.
• Capacidade: 12 serviços-padrão.
• Indicadores luminosos: Ligado, Fim de
programa, Reposição de sal e abrillantador,
Início diferido entre 3, 6, 9 horas.
• Programação diferida entre 3, 6, 9 horas.
• 4 Programas: Normal 65 °C, Eco 50 °C,
Rápido 45 °C e Pré-lavagem.
• 1 Função especial: Meia-Carga.
• Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario.
• Sensor de carga.
• Detecção automática de detergentes
combinados.
• Protecção múltipla contra inundações: AquaSafe.
• Cesto superior regulável em altura.
• Assistente de dosagem.
• Suportes rebatíveis no cesto superior/inferior: 0/2.
• Interior de aço inoxidável 18/10 e Polinox.
• Termoeficiente: Possibilidade de ligação a água
fria ou quente com temperatura até 60ºC.
• Consumo no Programa Eco 50: 1.02 kWh / 14 l.
• Nível de ruído 52 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.

52dB

Modelo: 3VI300XP.

598

114***

600
mín.
550

815-875

815-875*

573
655-725

A

52 dB

máx. 143

mín. 90**
máx. 220

1,6 m

1,2 m

89

60 cm

53
100
550

Medidas em mm

* Altura regulável por meio de pés até 60 mm.
** Para nicho de 815 mm: base entre 90-160 mm
Para nicho de 875 mm: base entre 150-220 mm.
***Frontal: 114 mm (incrementável até 143 por meio de kit de tiras).

(3,6 m) 1,4 m

1,2 m (3,4 m)

(3,6 m) 1,6 m

1,5 m (3,5 m)

( ) Valores com acessório SZ72010. Extensão para Aquastop.
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Máquina de lavar loiça Balay
de 45 cm de largura
Na Balay gostamos de pensar em tudo.
Sabemos que existem casas onde o espaço é muito importante,
por isso, é essencial combinar qualidade, tecnologia, design e
eficiência em apenas 45 cm de largura.

Agora não há desculpas para adquirir a sua nova máquina, até
porque a lavagem à mão da loiça requer muito mais água e
recursos para fazê-lo do que uma máquina de lavar loiça Balay.

Máquina de lavar loiça 3VN300BA
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Máquina de lavar loiça de instalação livre. Largura 45 cm

Máquinas de
Lavar Loiça

Electrónica com leds

3VN300BA
Branco

PRVP c/IVA 592,00 €

4242006211394

• Classe de eficiência energética A.
• Consumo de água programa ECO 50 °C: 13 litros.
• Capacidade: 9 serviços-padrão.
• Indicadores luminosos: Ligado, Fim de
programa, Reposição de sal e abrillantador.
• 4 Programas: Intensivo 70 °C, Eco 50 °C,
Rápido 45 °C e Pré-lavagem.
• Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario.
• Detecção automática de detergentes
combinados.
• Protecção múltipla contra inundações: AquaSafe.
• Assistente de dosagem.
• Termoeficiente: Possibilidade de ligação a água
fria ou quente com temperatura até 60ºC.
• Consumo no Programa Eco 50: 0,88 kWh / 13 l.
• Nível de ruído 54 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.
54 dB
54dB

600

845
com tampa

Modelo:
3VN300BA.

815
sem tampa

448

Medidas em mm
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Máquina de lavar loiça
totalmente integrável
3VT300NA
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Máquina de lavar loiça totalmente integrável. Largura 45 cm

Máquinas de
Lavar Loiça

Electrónica com leds

3VT300NA
Painel preto

PRVP c/IVA 667,00 €

4242006211400

• Classe de eficiência energética A.
• Consumo de água programa ECO 0 °C: 11 litros.
• Capacidade: 9 serviços-padrão.
• Indicadores luminosos: Ligado, Fim de
programa, Reposição de sal e abrillantador.
• 4 Programas: Intensivo 70 °C, Eco 50 °C,
Rápido 45 °C e Pré-lavagem.
• 1 Função especial: Meia-Carga.
• Sistema de Protecção de Vidros: Aqua-Vario.
• Sensor de carga.
• Detecção automática de detergentes
combinados.
• Protecção múltipla contra inundações: AquaSafe.
• Assistente de dosagem.
• Consumo no Programa Eco 50:0,88 kWh / 11 l.
• Nível de ruído 52 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.
52 dB
52dB

mín.
550

815-875

815-875*

450

448

655-725

550

1,3 m

89
mín. 90**
máx. 220

53

1,6 m

45 cm

Medidas em mm

(3,6 m) 1,4 m

1,2 m (3,4 m)

(3,8 m) 1,8 m

1,5 m (3,5 m)

100

Modelo: 3VT300NA.

* Altura regulável por meio de pés até 60 mm.
** Para nicho de 815 mm: base entre 90-160 mm
Para nicho de 875 mm: base entre 150-220 mm.

( ) Valores com acessório SZ72010. Extensão para Aquastop.
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Máquinas compactas
de integrar

Máquina de lavar loiça compacta 3VK731XC
Forno Série Inox 3HB556XM

Instalação versátil e ergonómica

Novas medidas

A Balay amplia as possibilidade de instalação das máquinas de
lavar loiça com esta nova gama de compactas integráveis, visto
que podem ser instaladas em coluna ou móveis baixos, com
ou sem rodapé. Para desfrutrar da máxima ergonomia, a Balay
recomenda a instalação em coluna, já que permite colocar e
retirar a loiça, assim como reabastecer o sal e abrilhantador
mais comodamente.

Pode escolher duas alturas: 60 e 45 cm. As máquinas de
lavar loiça compactas Balay oferecem soluções flexíveis
para qualquer tipo de cozinha, até para as mais pequenas.
A combinação perfeita com a gama de integráveis, permite
configurar um espaço personalizado, respondendo às suas mais
altas expectativas.
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Compactas em tamanho,
mas não em prestações

As novas máquinas de lavar loiça
compactas integráveis, com classe de
eficiência energética A+, consomem
7,5 l
menos água (apenas 7,5 litros no modelo
3VK731XC e 8,7 litros no modelo
3VC731XC), poupam mais energia e, mesmo assim, conseguem
resultados de limpeza perfeitos. Adicionalmente, a eleição
do tamanho mais adequado a cada habitação, permite uma
utilização mais racional, tendo como consequência uma redução
nos gastos de energia.

A

Máquinas de
Lavar Loiça

O tamanho reduzido não afecta a qualidade e facilidade de
utilização próprias de qualquer electrodoméstico Balay.
As máquinas de lavar loiça compactas integráveis contam
com excelentes desempenhos como visor digital, indicação do
tempo restante, programa Intensivo 70ºC, Automático 4565ºC, Eco 50ºC e Rápido 45ºC, programação diferida até 24
horas, indicadores de falta de sal e abrilhantador, sistema de
protecção de vidro, entre outros.

Máxima eficiência, mínimo consumo

Placa de indução 3EB999LQ
Máquina de lavar loiça compacta 3VK731XC
Forno compacto Série Vidro 3HW469XC

Instalação mais fácil com Balay
As medidas destas novas máquinas de lavar loiça
estão pensadas para nichos standard em móveis,
sendo encastradas de forma similar aos fornos.
Reduz-se tempo, custo e esforço de instalação.
As novas máquinas de lavar loiça Balay
compactas integráveis podem ser instaladas à altura mais
adequada para cada pessoa. No entanto, para uma utilização
mais ergonómica, as recomendações da Balay são:
• 3VK731XC - a 86 cm do chão;
• 3VC731XC - a 72 cm do chão.
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Máquinas de lavar loiça compactas integráveis
Altura 60 cm

3VC731XC

substitui a
3VC730XC

Inox

PRVP c/IVA 977,00 €

4242006231415

• Classe de Eficiência Energética: A+
• 4 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C e Rápido 45 °C.
• Capacidade: 8 serviços de padrão.
• Consumos:
- Água no programa ECO 50 °C: 8.7 l.
- Electricidade: 0,73 kWh.
• Sistema de protecção de cristal.
• Aqua-Sensor, Sensor de carga.
• Detecção automática de detergentes
combinados.

• Display digital multifunção.
• Programação diferida até 24 horas.
• Indicação de tempo restante.
• Indicação de falta de sal e abrilhantador.
• Suporte rebatível para copos e suporte para
chávenas.
• Aqua-Stop com garantia.
• Bloqueio de segurança.
• Interior de aço inoxidável 18/10 e Polinox.
• Nível de ruído 49 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.

49 dB

A

49dB

8,7 l

mín.
500

Circulação de ar
mín. 150 cm2

560+8

600
560+8

20

44

44
480

595

72

44

590+2

587

570

Medidas em mm

Ventilação do rodapé
mín. 150 cm2

(3,65 m) 1,45 m

1,25 m (3,45 m)

595

mín.
500

1,7 m (3,7 m)

(4,2 m) 2,2 m
Comprimento:
AquaStop:
Tubo de descarga
Cabo de ligação:

480

595

1,65 m

1,2 m

55 cm

586,4

20

20

Modelo: 3VC731XC

mín.
40

550

586

586

595

550

mín.
40

595

600+4

5,3

480

8

1,65 m
2,25 m
1,70 m

Extensões possíveis:
AquaStop:
Tubo de descarga:

2,20 m
2,00 m

Máquinas de lavar loiça compactas integráveis

3VK731XC

Máquinas de
Lavar Loiça

Altura 45 cm

substitui a
3VK730XC

Inox

PRVP c/IVA 842,00 €

4242006231422

• Classe de Eficiência Energética: A+
• 4 Programas: Intensivo 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C e Rápido 45 °C.
• Capacidade: 6 serviços de padrão.
• Consumos:
- Água no programa ECO 50 °C: 7,5 l.
- Electricidade: 0,62 kWh.
• Sistema de protecção de cristal.
• Aqua-Sensor, Sensor de carga.
• Detecção automática de detergentes
combinados.

• Aqua-Mix.
• Display digital multifunção.
• Programação diferida até 24 horas.
• Indicação de tempo restante.
• Indicação de falta de sal e abrilhantador.
• Suporte rebatível para copos e suporte para
chávenas.
• Aqua-Stop com garantia.
• Bloqueio de segurança.
• Interior de aço inoxidável 18/10 e Polinox.
• Nível de ruído 49 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.

49 dB
49dB

7,5 l

458+2

mín.
500

mín.
40

445

445

454

44

44

mín.
500

Medidas em mm

Ventilação do rodapé
mín. 150 cm2

1,65 m

1,2 m

44

55 cm
(3,65 m) 1,45 m

445,4

1,25 m (3,45 m)

450,5

430

454

20

20

Modelo: 3VK731XC

20
5,3

480

595

480

595

600
560+8

mín.
40

550

454

550

Circulação de ar
mín. 150 cm2

560+8

450+2

A

480

3,5

1,7 m (3,7 m)

(4,2 m) 2,2 m
Comprimento:
AquaStop:
Tubo de descarga
Cabo de ligação:

1,65 m
2,25 m
1,70 m

Extensões possíveis:
AquaStop:
Tubo de descarga:

2,20 m
2,00 m
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Máquina de lavar loiça compacta
de instalação livre

3VK300BC
Branco

PRVP c/IVA 469,00 €

4242006183950

• Classe de Eficiência Energética: A+.
• 4 Programas: Intensivo 70 °C, Normal 65 °C,
Eco 50 °C e Rápido 45 °C.
• Capacidade: 6 serviços de padrão.
• Consumos no programa Eco 50º C:
0,62 kWh / 7,5 l.
• Controlo mediante botão giratório.
• Indicador luminoso de funcionamento.
• Indicador luminoso de reposição de sal e
abrilhantador.
• Detecção automática de detergentes
combinados.
• Protecção múltipla contra inundações: AquaSafe.
• Interior de aço inoxidável 18/10 e Polinox.
• Nível de ruído 54 dB (re 1 pW).
• 10 anos de garantia contra corrosão da cuba.

A B

54 dB
54dB

500

450

Medidas em mm
551
Modelo: 3VK300BC
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Informação técnica
Modelo / Côr
Aço inox anti-dedadas
Branco
Ficha de produto segundo regulamento NO 1059/2010
N° de talheres
Capacidade 
Classe de eficiência energética
Consumo de energia anual 1) 
kWh
Consumo de energia do ciclo normal 
kWh
Consumo eléctrico “modo apagado”/“modo sem apagar” W
Consumo de água anual 2) 
litros
Eficácia de secagem 3)
Programa normal de lavagem 4)
minutos
Duração do programa normal 
Duração “modo sem apagar” 
minutos
Potência sonora 5) 
dB(A) re1pW
Tipo de instalação
Eficácia de lavagem
Consumo de água por ciclo de lavagem 
litros
Painel de comandos
TouchControl
Tipo de display
Botão rotativo
Indicação de reposição de sal
Indicação de reposição de abrilhantador
Indicação de erro na entrada de água
Indicação de tempo restante
h
Programação diferida 
Programas
Nº programas
Sensor Activo (n°. de programas automáticos)
Programa Intensivo ou Automático intensivo
Programa Diário ou Automático diário
Programa Eco
Programa Delicado ou Automático delicado
Programa Intensive Smart 45°C
Programa Rápido
Programa Pré-lavagem
Outras características
Variospeed
Meia carga
Zona Intensiva
Higiene Plus
Detecção automática de detergentes combinados
Aquamix
Aquavario
Permutador de calor
Segurança para crianças
Aquastop com garantia vitalícia
Sistema antifugas: Aquasafe
Sensor de carga
Infolight: sinal luminoso de fim de programa
Sinal acústico fim de programa
Regeneração electrónica
Cuba totalmente em aço inoxidável / mista com base
Polinox®
Equipamento
3ª gaveta para talheres e pequenos utensílios
Compartimento de dosagem de detergentes combinados
Cesto superior regulável em altura
Suportes rebatíveis cesto superior / inferior
Suporte para chávenas
Compartimento para talheres grandes
Dimensões
Altura do aparelho com / sem tampo 
cm
Largura do aparelho 
cm
cm
Profundidade do aparelho 
Profundidade do aparelho com porta aberta 
cm
Altura regulável 
cm
Réguas de regulação para painel frontal
Ligação eléctrica e entrada de água
Tensão nominal 
V
A
Intensidade corrente eléctrica 
Potência de ligação 
kW
Frequência de rede 
Hz
Comprimento do cabo de ligação 
cm
Tipo de ficha
Comprimento do tubo de entrada de água 
cm
Comprimento do tubo de saída de água 
cm
Ligação à rede de água quente até 60°C
Termo solar: termo eficiente 6)

Livre Instalação. Largura 60 cm
3VS773IA
3VS773BA

3VS703IA
3VS703BA

3VS570IP
3VS570BP

3VS500IP
3VS500BP

3VS302IP
3VS302BP

13
A++
262
0,92
01/01
2640
A
Eco 50°C
175
0
46
Livre Instalação
A
9

13
A++
262
0,92
01/01
2640
A
Eco 50°C
175
0
46
Livre Instalação
A
9

13
A++
262
0,92
01/01
2800
A
Eco 50°C
195
0
48
Livre Instalação
A
10

12
A+
294
1,02
1
3928
A
Eco 50°C
195
0
52
Livre Instalação
A
14

12
A+
290
1,02
1
3360
A
Eco 50°C
195
0
50
Livre Instalação
A
12

Digital
-

Digital
-

Digital

Digital

-

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

24

24

24

24

-

6
1
70°C / 125-135 min
45-65°C /
90-160 min
50°C / 175 min
45°C / 125-135 min
45°C / 29 min
0°C / 15 min

6
1
70°C / 125-135 min
45-65°C /
90-160 min
50°C / 175 min
45°C / 125-135 min
45°C / 29 min
0°C / 15 min

5
70°C / 135 min

5
70°C / 135 min

4
-

65°C / 140 min

65°C / 130 min

50°C / 195 min
45°C / 135 min
45°C / 29 min
0°C / 15 min

50°C / 195 min
45°C / 29 min
0°C / 15 min

50°C / 195 min
45°C / 29 min
0°C / 15 min

•
•

•
•

-

-

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

-

-

-

-

-

•

•

-

-

•
•
•

•
•
•

-

-

-

•
•

•
•

•
•

-

-

-

•

•

•

•

•

•/-

•/-

-/•

-/•

-/•

•
•

•

•
•

-

-

•

•

Simples
0/2
2

Simples
0/2
2

•

Rackmatic 3 pos.
0/2
2
-

•

•

84,5/81,50
60
60
115,5
2
-

84,5/81,50
60
60
115,5
2
-

84,5/81,50
60
60
115,5
2
-

84,5/81,50
60
60
115,5
2
-

84,5/81,50
60
60
115,5
2
-

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
140
170

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
140
170

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
140
170

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
140
170

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
140
170

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Rackmatic 3 pos.
2/2
2
-

Rackmatic 3 pos.
2/2
2

Máquinas de
Lavar Loiça

Tipo de máquina de lavar loiça

• Incluido
1) Consumo de energia baseado em 280 ciclos de lavagem normal, utilizando agua fria e o consumo dos modos de baixo consumo. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. 2) Consumo de água
baseado em 280 ciclos de lavagem normal. O consumo de água real depende das condições de utilização do aparelho.
3) Classe de eficácia de secagem numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente). 4) Eco 50°C é o programa de lavagem a que se refere a informação na etiqueta e na ficha,
sendo o mais indicado para lavar cargas de loiça com grau normal de sujidade e o mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e água.
5) Valores cálculados segundo a norma UNE/EN 60704-2-13. 6) Termo eficiente segundo a especificação técnica EA0040/2010.
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Informação técnica
Tipo de máquina de lavar loiça
Modelo / Côr
Aço inoxidável
Preto
Ficha de produto segundo regulamento NO 1059/2010
N° de talheres
Capacidade 
Classe de eficiência energética
Consumo de energia anual 1) 
kWh
Consumo de energia do ciclo normal 
kWh
Consumo eléctrico “modo apagado”/“modo sem apagar” W
Consumo de água anual 2) 
litros
Eficácia de secagem 3)
Programa normal de lavagem 4)
minutos
Duração do programa normal 
Duração “modo sem apagar” 
minutos
Potência sonora 5) 
dB(A) re1pW
Tipo de instalação
Eficácia de lavagem
Consumo de água por ciclo de lavagem
litros
Painel de comandos
TouchControl
Tipo de display
Botão rotativo
Indicação de reposição de sal
Indicação de reposição de abrilhantador
Indicação de erro na entrada de água
Indicação de tempo restante
h
Programação diferida
Programas
Nº programas
Sensor Activo (n°. de programas automáticos)
Programa Intensivo ou Automático intensivo
Programa Diário ou Automático diário
Programa Eco
Programa Delicado ou Automático delicado
Programa Intensive Smart 45°C
Programa Rápido
Programa Pré-lavagem
Outras características
Variospeed
Meia carga
Zona Intensiva
Higiene Plus
Detecção automática de detergentes combinados
Aquamix
Aquavario
Permutador de calor
Segurança para crianças
Aquastop com garantia vitalícia
Sistema antifugas: Aquasafe
Sensor de carga
Infolight: sinal luminoso de fim de programa
Sinal acústico fim de programa
Regeneração electrónica
Cuba totalmente em aço inoxidável / mista com base
Polinox®
Equipamento
3ª gaveta para talheres e pequenos utensílios
Compartimento de dosagem de detergentes combinados
Cesto superior regulável em altura
Suportes rebatíveis cesto superior / inferior
Suporte para chávenas
Compartimento para talheres grandes
Dimensões
Altura do aparelho com / sem tampo
cm
Largura do aparelho
cm
Profundidade do aparelho
cm
Profundidade do aparelho com porta aberta
cm
Altura regulável
cm
Réguas de regulação para painel frontal
Ligação eléctrica e entrada de água
Tensão nominal
V
Intensidade corrente eléctrica
A
Potência de ligação
kW
Frequência de rede
Hz
Comprimento do cabo de ligação
cm
Tipo de ficha
Comprimento do tubo de entrada de água
cm
Comprimento do tubo de saída de água
cm
Ligação à rede de água quente até 60°C
Termo solar: termo eficiente 6)

Totalmente integrável. Largura 60 cm

Integrável
Largura 60 cm
3VI300XP

3VF783XA

3VF702XA

13
A++
262
0,92
1
2640
A
Eco 50°C
175
0
46
Totalmente integrável
A
9

13
A++
262
0,92
1
2640
A
Eco 50°C
175
0
46
Totalmente integrável
A
9

12
A+
290
1,02
1
3920
A
Eco 50°C
195
0
52
Totalmente integrável
A
12

12
A+
290
1,02
1
3920
A
Eco 50°C
195
0
52
Integrável
A
14

Digital
-

Digital
-

-

-

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

24

24

-

3/6/9

6
1
70°C / 125-135 min
45-65°C / 90-160 min
50°C / 175 min
45°C / 125-135 min
45°C / 29 min
0°C / 15 min

6
1
70°C / 125-135 min
45-65°C / 90-160 min
50°C / 175 min
45°C / 125-135 min
45°C / 29 min
0°C / 15 min

4
65°C / 140 min
50°C / 195 min
45°C / 29 min
0°C / 15 min

4
65°C / 140 min
50°C / 195 min
45°C / 29 min
0°C / 15 min

•

•

-

-

-

•

•

-

-

-

-

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

-

-

-

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

-

•
•

•

•/-

•/-

-/•

-/•

•
•

-

-

-

•

•

•

Rackmatic 3 pos.
2/4
2
-

Rackmatic 3 pos.
2/2
2

simples
0/2
2

simples
0/2
2

•

•

•

- / 81,50
59,8
55
115,5
6
-

- / 81,50
59,8
55
115,5
6
-

- / 81,50
59,8
55
115,5
6
-

- / 81,50
59,8
57,3
115,5
6

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
140
170

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
140
170

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
140
170

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
140
170

•
•

•
•

•
•

•
•

•

3VF300NP

-

•
•

-

•

• Incluido
1) Consumo de energia baseado em 280 ciclos de lavagem normal, utilizando agua fria e o consumo dos modos de baixo consumo. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. 2) Consumo de água
baseado em 280 ciclos de lavagem normal. O consumo de água real depende das condições de utilização do aparelho.
3) Classe de eficácia de secagem numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente). 4) Eco 50°C é o programa de lavagem a que se refere a informação na etiqueta e na ficha,
sendo o mais indicado para lavar cargas de loiça com grau normal de sujidade e o mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e água.
5) Valores cálculados segundo a norma UNE/EN 60704-2-13. 6) Termo eficiente segundo a especificação técnica EA0040/2010.
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Informação técnica
Aço inox anti-dedadas
Modelo / Côr 

Branco
Ficha de produto segundo regulamento NO 1059/2010
Capacidade 
N° de talheres
Classe de eficiência energética
Consumo de energia anual 1) 
kWh
Consumo de energia do ciclo normal 
kWh
Consumo eléctrico “modo apagado”/“modo sem apagar” W
Consumo de água anual 2) litros
Eficácia de secagem 3)
Programa normal de lavagem 4)
Duração do programa normal 
minutos
Duração “modo sem apagar” 
minutos
5)
Potência sonora

dB(A) re1pW
Tipo de instalação
Eficácia de lavagem
Consumo de água por ciclo de lavagem 
litros
Painel de comandos
TouchControl
Tipo de display
Botão rotativo
Indicação de reposição de sal
Indicação de reposição de abrilhantador
Indicação de erro na entrada de água
Indicação de tempo restante
Programação diferida 
h
Programas
Nº programas
Sensor Activo (n°. de programas automáticos)
Programa Intensivo ou Automático intensivo

Instalação livre.
Largura 45 cm

Totalmente integrável.
Largura 45 cm

3VN300BA

3VT300NA

9
A
249
0,88
1
3080
A
Eco 50°C
170
0
52
Instalação livre
A
11
-

Compacta
Instalação Livre

Compactas integráveis

3VC731XC

3VK731XC

9
A
249
0,88
1
3080
A
Eco 50°C
170
0
52
Totalmente integrável
A
11

8
A+
205
0,73
1
2450
A
Eco 50°C
180
0
49
Integrável
A
8,7

6
A+
174
0,62
1
2100
A
Eco 50°C
180
0
49
Integrável
A
7,5

3VK300BC
6
A+
174
0,62
1
2100
B
Eco 50°C
170
0
54
Instalação Livre
A
7,5

•
•
•
•

-

Multifunção
-

Multifunção
-

•
•
•

-

-

•
•
•
•

•
•
•
•

24

24

5
-

4
-

70°C / 135 min

70°C / 135 min

4
1
70°C /
135-140 min
45-65°C /
100-170 min
50°C / 180 min
45°C / 35 min
-

4
1
70°C /
115-120 min
45-65°C /
100-170 min
50°C / 180 min
45°C / 29 min
-

50°C / 170 min
45°C / 29 min
-

-

-

-

Programa Diário ou Automático diário

65°C / 130 min

-

Programa Eco
Programa Delicado ou Automático delicado
Programa Intensive Smart 45°C
Programa Rápido
Programa Pré-lavagem
Outras características
Variospeed
Meia carga
Zona Intensiva
Higiene Plus
Detecção automática de detergentes combinados
Aquamix
Aquavario
Permutador de calor
Segurança para crianças
Aquastop com garantia vitalícia
Sistema antifugas: Aquasafe
Sensor de carga
Infolight: sinal luminoso de fim de programa
Sinal acústico fim de programa
Regeneração electrónica
Cuba totalmente em aço inoxidável / mista com base
Polinox®
Equipamento
3ª gaveta para talheres e pequenos utensílios
Compartimento de dosagem de detergentes combinados
Cesto superior regulável em altura
Suportes rebatíveis cesto superior / inferior
Suporte para chávenas
Compartimento para talheres grandes
Dimensões
cm
Altura do aparelho com / sem tampo 
Largura do aparelho 
cm
cm
Profundidade do aparelho 
Profundidade do aparelho com porta aberta 
cm
Altura regulável 
cm
Réguas de regulação para painel frontal
Ligação eléctrica e entrada de água
Tensão nominal 
V
Intensidade corrente eléctrica 
A
Potência de ligação 
kW
Frequência de rede 
Hz
Comprimento do cabo de ligação 
cm
Tipo de ficha
Comprimento do tubo de entrada de água 
cm
Comprimento do tubo de saída de água 
cm
Ligação à rede de água quente até 60°C
Termo solar: termo eficiente 6)

50°C / 170 min
45°C / 29 min
0°C / 15 min

50°C / 170 min
45°C / 29 min
0°C / 15 min

•
•
•
•

4
70°C / 120 min
65°C / 160 min

-

-

•

•

-

-

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

-

-

-

-

•
•

•
•
•
•

-

•
•

•
•
•
•
•

•
•

-

-

-

-

-

Máquinas de
Lavar Loiça

Tipo de máquina de lavar loiça

•

•
•

•

•

•

•/-

•/-

-/•

-/•

-/•

-

-

-

-

•

•

0/0
1
-

0/0
1
-

-

-

-/2
-

84,50 / 81,50
44,8
60
118
2
-

- / 81,50
44,8
55
115,5
6
-

- / 59,50
59,5
50
99,5
-

- / 45,40
59,5
50
84,5
-

45,00 / 55,1
50
84,5
-

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
140
170

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
140
170

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
165
225

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
165
225

•
•

•
•

•
•

•
•

220-240
10
2,3
50-60
170
Schuko
150
225
-

• Incluido
1) Consumo de energia baseado em 280 ciclos de lavagem normal, utilizando agua fria e o consumo dos modos de baixo consumo. O consumo de energia real depende das condições de utilização do aparelho. 2) Consumo de água
baseado em 280 ciclos de lavagem normal. O consumo de água real depende das condições de utilização do aparelho.
3) Classe de eficácia de secagem numa escala de G (menos eficiente) a A (mais eficiente). 4) Eco 50°C é o programa de lavagem a que se refere a informação na etiqueta e na ficha,
sendo o mais indicado para lavar cargas de loiça com grau normal de sujidade e o mais eficiente em termos de consumo combinado de energia e água.
5) Valores cálculados segundo a norma UNE/EN 60704-2-13. 6) Termo eficiente segundo a especificação técnica EA0040/2010.
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