
Snelle en efficiënte prestatie
Deze vaatwasser biedt u een perfecte prestatie - snel, 
dankzij het speciale programma van 30 min.

Klaar wanneer u dat wilt
Benut uw tijd optimaal met de functie uitgestelde start op onze vaatwassers. 
Stel van te voren een starttijd in binnen een tijd van 3 uur nadat u uw vaat 
heeft ingeruimd en geniet achteraf van schoon vaatwerk wanneer u het wenst.

Krachtige reiniging van de meest vieze vaat
Het Pro Intensiv-programma is speciaal ontworpen om 
extreem vieze ladingen schoon te krijgen met de 
krachtige actie van heet water. De waterstraal van 70°C 
maakt korte metten met zelfs de meest vieze vaat 
zodat uw servies weer stralend uit de machine komt.

4 progr./4 temp., Startuitstel 24u, 13 bestekken, 11L, 49 dB, wit, XtraDry

Voordelen en specificaties

• Installatie: Vrijstaand
• Water- en energieverbruik: 11 L,  1.036 kWh voor Eco cyclus
• Inverter motor
• 4 programma's, 4 temperaturen
• Vaatwasprogramma's: 30 MIN 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco, Intensief 
70°C
• Optie ExtraHygiëne
• Bestekmandje
• Uitgestelde start 1-24 u
• XtraDry: activeer deze optie om het droogresultaat een boost te geven
• AirDry technologie met AutoDoor systeem
• Warmwateraansluiting tot 60°C
• Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
• AutoOff functie
• AquaControl
• Geluidsniveau: slechts 49 dB
• Kleur: wit
• Resttijdindicatie
• In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
• Bovenkorf met opklapbare kopjeshouders
• Onderkorf met vast bordenrek
• Watersensor die de zuiverheid van het water controleert 
• Laadcapaciteit: 13 couverts (IEC)
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Afmetingen (HxBxD) in mm 850x600x625
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in 
mm niet van toepassing

Aansluitwaarde (W) 1950
Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 49
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) C

Aantal couverts (EU 2017/1369) 13
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) F

Reinigingsprestatie-index (EU 
2017/1369) 1.13

Droogprestatie-index (EU 2017/1369) 1.07
Energieverbruik ecoprogramma per 
cyclus (kWh) (EU 2017/1369) 1.036

Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 104

Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 
2017/1369) 0.5

Energieverbruik in 'Stand-By'-stand 
(W) (EU 2017/1369) 0.5

Waterverbruik ecoprogramma's per 
cyclus (L) (EU2017/1369) 11

Programmaduur (h:min) (EU 
2017/1369) 3:47

Installatie Vrijstaand
Lengte watertoevoerslang (cm) 150
Lengte waterafvoerslang (cm) 150
Zekering 10
Voltage (V) 220-240
PNC Code 911 514 004
EAN Code 7332543531851

Technische specificaties
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