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Het leven is te kort om met je hoofd bij de vaat te
zitten
Laat huishoudelijke klusjes uw leven niet langer
domineren. Deze vaatwasser beschikt over het
programma Quick-Wash en maakt uw vaat in slechts
30 minuten op 65 °C schoon, u hebt dus tijd zat voor
plezier.

Bespaar energie en geld met automatische uitschakeling

Deze vaatwasser heeft een handige uitschakeling die de vaatwasser
automatisch uitschakelt nadat de cyclus is afgelopen - hierdoor bespaart u
energie en geld.

Laat uw vaatwasser werken wanneer het u uitkomt

De functie uitgestelde start op deze vaatwasser maakt
u het leven heel wat gemakkelijker. Wilt u uw
vaatwasser in het midden van de nacht laten werken?
U kunt de starttijd tot 24 uren uitstellen, en uw vaat zal
klaar zijn wanneer u dat bent.

Meer voordelen :
Voorspoelprogramma om eenvoudig voor te spoelen•

Kenmerken :

Installatie: volledig geïntegreerd•
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EC):
A+

•

Energieklasse / Afwasresultaat /
Droogresultaat: A+ / A / A

•

Geluidsniveau: 49 dB(A)•
Water en energieverbruik 9.5 liter,
0.789 kWh voor programma ECO 50°

•

5 Programma's, 4 temperaturen•
Afwasprogramma's: AUTO Wash 45°-
70°, Eco 50°, intensief 70°C, Quick
Wash 65°, Spoelen

•

Bestekmand•
Droogsysteem: AirDry Technology•
Startuitstel 3-6-9 uur•
LED-indicaties voor zout en
glansspoelmiddel

•

Aqua-stop plus voor 100% veiligheid•
Fuzzy Logic beladingsherkenning•
Indicatie voor: zoemer, startuitstel 3/6/9
uur, einde programma,
programmakeuze, bijvullen
glansmiddel, bijvullen zout

•

In hoogte verstelbare bovenkorf, zelfs
met volledige belading

•

Bovenkorf met neerklapbare
kopjesrekken

•

Onderkorf met vaste bordenrekken•
Inbouwafmetingen h(min/max)xbxd in
mm: 820 / 900 x 450 x 550

•

Technische gegevens :

Energie-efficiëntieklasse : A+•
Droogresultaat : A•
Geluidsniveau (dB) : 49•
Standaardcouverts : 9•
Installatie : inbouw•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 818x446x550•
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) : 820-900x450x550•
Afwasresultaat : A•
EU ecolabel : None•
Energieverbruik per jaar (kWh) : 222•
Energieverbruik per cyclus (kWh) : 0.778•
Waterverbruik per cyclus (liter) : 9.9•
Waterverbruik per jaar (liter) : 2775•
Programmaduur (min) : 227•
Declaratie programma : Eco 50°C•
Kleur bedieningspaneel : Zwart•
Lengte toevoerslang (cm) : 150•
Lengte afvoerslang (cm) : 150•
Ampère : 10•
Aansluitwaarde (W) : 1950•
Netspanning (V) : 220-240•
EAN Code : 7332543525720•
Product Partner Code : All Open•

Productbeschrijving :

Afwasautomaten,
volledig integreerbaar,
45 cm, A+AA, 49 dB, 12
l, 5 progr., 3 temp.
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