
 
   

 

STL7233L  Nieuw 

VAATWASSER, VOLLEDIG INTEGREERBAAR, 13 BESTEKKEN, 
82 HOOGTE, 60 BREED  

EAN13: 8017709232429 
13 bestekken

Programma's: 5 + 5 snelle 

Temperaturen: 38°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°C

KENMERKEN:

Planetarium systeem

Uitgestelde start tot 24 uur met voorspoelen

Energy saving option EnerSave A+++ 

Natuurlijk condensatiedrogen met enersave

Totale aquastop

Aquatest sensor voor de automatische programma's

FlexiTabs: mogelijkheid tot gebruik tabletten 

Controlelampje: zout en spoelvloeistof

MANDEN

FlexiDuo: besteklade moduleerbaar 

Tweede mand aanpasbaar in 3 hoogtes 

Onderste mand moduleerbaar

Grijze manden met blauwe accenten

VERBRUIK:

Energie verbruik: 0,81 kWh/cyclus 

Energie verbruik: 230 kWh/ jaar 

verbruik: 9 liter/ cyclus Geluidsniveau: 42 dB(A)

FUNCTIES
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STL7233L 
inbouw

volledig integreerbaar
60 cm

Planetarium
energieklasse A+++  

 
A+++:
Energieklasse (verminderd verbruik): De ovens en fornuizen van Smeg maken het mogelijk het energieverbruik met 20% te verminderen in 
vergelijking met klasse A. Ze garanderen een maximaal resultaat en een beter respect voor het milieu.

WaterSave:
Diverse vaatwassers in het assortiment van Smeg hebben een waterverbruik van 9 liter per cyclus

Optie EnerSave:
Op het einde van de droogcyclus wordt de deur van het toestel automatisch enkele centimers geopend. Een betere controle van de 
temperatuur tijdens het spoelen verzekert een beperking van het energieverbruik.

Aantal bestekken:
Dit symbool informeert de gebruiker over het aantal bestekken dat in het toestellen kunnen geladen worden.

Mand FlexiDuo:
De derde mand (besteklade) bestaat uit 2 modules. Beide modules kunnen onder elkaar weggeschoven worden waardoor meer 
plaats ontstaat in de middelste mand voor het laden van kookpotten of glazen met hoge voet.

Optie uitgestelde start:
Met deze optie kan men het opstarten van de machine uitstellen tot 24 u tot het meest gepaste moment voor de gebruiker.

FlexiZone:
Optie halve lading/Flexi Zone: Bij beperkte lading mag met nieuwe Flexizone optie de vaat overal in de machine geplaatst worden, 
verspreid over de verschillende manden.

Optie FlexiTabs:
Aangewezen bij het gebruik van “drie-in-één” tabletten. Door de FlexiTab optie worden de eigenschappen van deze tabletten op 
optimale wijze benut.

EasyGlide systeem:
Gemakkelijk EasyGlide systeem maakt het leegmaken van het apparaat heel eenvoudig, en zorgt voor maximale flexibiliteit in de 
lading van de machine.

Optie Quick Time:
Dankzij deze optie kan de duur van een cyclus met 55% verkort worden.Samen met het programma “Super” kan een zeer vuile vaat 
in minder dan 1 uur worden gereinigd.

ActiveLight:
Tijdens de cyclus wordt een rood lichtje op de grond geprojecteerd om aan te duiden dat het toestel in werking is.

AquaTest:
Deze optische sonde scant het water dat in de kuip toekomt om de juiste hoeveelheid water die nodig is te bepalen en zo het beste 
resultaat gegarandeerd wordt.



Acquastop:
Dit dispositief is een beveiliging tegen overlopen, het zorgt ervoor dat de watertoevoer wordt afgesloten mochte problemen zich 
voordoen.

Planetarium wassysteem:
Het Planetarium-wassysteem werkt met een innovatieve dubbele, gelijktijdige beweging van de sproeiarm, wat zorgt voor een maximaal 
wasbereik binnen de vaatwasser. De rotatiesnelheid is circa 65 toeren per minuut, voor het best mogelijke wasresultaat.

FlexiFit:
Door het gebruik van een glijdend deursysteem kunnen we gebruik maken van een keuken plint vanaf 5 cm.

Geluidsniveau:
Een uitstekende isolatie en speciale dispositieven zorgen ervoor dat het geluid dat geproduceerd wordt tijdens de werking van de 
vaatwasser, zo laag mogelijk wordt gehouden.

 

Programma met koude voorwas:
Programma met koude voorwas.

Delicaat vaatwerk:
Voor het afwassen van delicaat vaatwerk. Aan een temperatuur van 45° C wordt een perfect schone vaat afgeleverd.

Eco:
Dit programma is het meest aangewezen voor normaal vuile vaat en garandeert de beste resultaten ook op het vlak van 
energiebesparing.

Korte tij dte wassen:
Met dit programma is het mogelijk weinig vuile vaat op korte tijd te wassen.

Auto 45°- 65°:
Het programma “Auto 45°-65°” is bedoeld voor normaal vuil vaatwerk. Dankzij de Aquatest sensor worden de optimale parameters 
voor tijd, temperatuur en water ingesteld.

Super Hyclean:
Bij de Super Hyclean-optie voert de vaatwasser aan het einde een spoeling van 10 minuten uit bij een hoge temperatuur van 70°C. Dit verwijdert 
vrijwel alle bacteriën.

Eco-snel:
Eco-snel, dit zuinige wasprogramma gebruikt weinig water en energie en is daarmee de meest milieuvriendelijke schoonmaakoptie.

Snel-Normaal:
Het programma “Normaal” is aangewezen voor de dagelijkse vaat, zonder uitzonderlijke problemen. Het programma “Snel-
Normaal” vermindert de duur van de cyclus.

Delicaat-Snel:
Het programma “Delicaat” is aangewezen voor het wassen van delicate en normaal vuile vaat. “Delicaat-Snel” verkort de tijd van dit 
programma.

Sterk en Snel:
Het programma “Super” is aangewezen voor potten en pannen en zeer vuil vaatwerk, zelfs met opgedroogde etensresten. Het 
programma “Sterk en Snel” verkort de tijd van deze cyclus.
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