
VESTAVNÉ MYČKY KARMA-KM 

    KM 60-Fi - plně integrovaná myčka šíře 60cm, 12 sad nádobí 
    KM 45-Fi - plně integrovaná myčka šíře 45cm, 10 sad nádobí 
    KM 60-Si - polovestavná myčka šíře 60cm, nerezový čelní panel, 12 sad nádobí 
    KM 45-Si - polovestavná myčka šíře 45cm, nerezový čelní panel, 10 sad nádobí 

Charakteristika:
Vestavné celonerezové myčky KARMA-KM mají 
elektronický programátor s možností odložení startu až o 
9 hodin. Všechny typy spadají do energetické třídy A. 
Mají kapacitu 12 sad nádobí (myčky šíře 60cm) nebo 10 
sad nádobí (šíře 45cm). Všechny typy jsou vybaveny 
funkcí Aquastop. Do nádobky na detergent lze dávkovat 
jak mycí prášek tak tablety. Oddělený zásobních 
leštícího prostředku. Nastavitelná úroveň tvrdosti vody. 

Zpožděný start
Spuštění programu může být zpožděno o 3, 6 nebo 9 
hodin. To umožňuje nastavit myčku nádobí na spuštění v 
době, která vám nejlépe vyhovuje (noční proud apod.). 

Aquastop
Zařízení Aquastop brání vyplavení v případě netěsnosti 
vodní instalace. Uvnitř hadice přívodu vody je 
instalován solenoidový ventil, který uzavírá přívod vody. 

Nastavitelná výška horního košíku
Horní košík může být umístěn ve dvou polohách podle 
potřeby uživatele a podle výšky nádobí ve spodním 
košíku. 

Napojení na teplou vodu
Myčky KM mohou být připojeny k přívodu teplé vody 
(teplota nepřesahuje 60 °C). Přívod teplé vody do 
spotřebiče zkracuje dobu mytí asi o 20 minut. 

Základní vlastnosti
• výška 82 cm se stavitelnými šrouby
• AAB (energ.účinnost-spotřeba vody-sušení)
• elektronický programátor
• akustická signalizace
• odložený start
• vyjímatelné koše
• nastavitelný horní koš
• aquastop v hadici
• skryté topné těleso
• nízká hlučnost 47 dB

Montáž
Myčky KARMA-KM mají zpředu nastavitelnou výšku 
zadních nožiček. Při zabudování je lze uchytit šrouby i 
do strany. Šrouby jsou uvnitř myčky zakryty plastovou 
krytkou. 

Řešení pohyblivého spodního ramene u myček 
KARMA KM-45 šíře 45 cm, kterým je dosaženo 
lepšího oplachu nádobí.

     Běžná myčka     Myčky KARMA š.45cm


