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Þvoðu borðbúnað fyrir 13 í einu  
Stillanlegar körfur og grindur í þessari uppþvottavél, þ.mt sérstakur haldari 
fyrir bjórglös og bakki fyrir langan hnífa, gera það mögulegt að hlaða með 
sveigjanleika borðbúnaði fyrir allt að 13 manns.  

 
Uppþvottavélin sem aðlagar sig að því sem mataráhöldin þarfnast  
Snjöll 'AutoFlex'-virknin hámarkar nýtingu vatns og orkunotkunar með því 
að aðlaga notkun og hitastig að magni og stigi óhreininda fyrir nákvæma 
hreinsun.  

 
"Slökkt" þýðir raunverulega "slökkt"  
Virknin 'sjálfvirkt slökkt á' tryggir að uppþvottavélin notar enga orku milli 
ferla - næsta skref í orkunýtingu.  
 
Fleiri kostir :  
• 30-mínútna hraðkerfi til að hreinsa hratt 

 
Atriði: 
• Orkunýting (2010/30/ESB): A+  
•Uppsetning: Frístandandi undirbyggð (FSBU)  
•Hleðslugeta: borðbúnaður fyrir 13 (IEC)  
• Hljóðstig: aðeins 45 (dB(A) með 1 pW) (2010/30/ESB)  
• Vatns- og orkunotkun: 11 l, 1.05 kWklst fyrir kerfi Eco 50  
•6 kerfi, 4 hitastig  
• Kerfi uppþvottavélar: AutoFlex 45°-70°, sparnaður (ECO) 50°, mikill 70°, One  
klst 50°, hratt plús (QuickPlus) 60°, skol og bið  
•Stjórnborð með táknum  
•Stjórnborð með 3ja tákna skjá  
•Virkni sjálfvirkt slökkt á  
•Kerfi með hitaskilvirkni  
•Tenging við heitt vatn upp að 60°C  
•Kostur á bið á gangsetningu frá 1 til 24 klst  
•Vísun á afgangstíma  
•Skynjarastýrð uppþvottavél  
• Vatnsskynjari uppgötvar stig óhreininda og stillir vatnsnotkun  
•Vísun á salt og gljáaefni  
•Efri grind með 'FlexiLift'  
• Efri grind með uppfellanlegri bollahillu  
• Neðri grind með 2 niðurfellanlegum diskapinnar, vírahandfag  
•Hnífaparagrind  
• Til innbyggingar H(hám/lágm)xBrxD (mm): 820 /880 X 600 X 570  
• Sérstakur kostur fyrir sambyggðar þvottaefnistöflur með aðlagað ferli  
 
Tæknilýsing:   
• Staðalborðbúnaður (2010/30/ESB) : 13  
•Orkunýting (2010/30/ESB) : A+  
•Orkunotkun á ári (kWklst) (2010/30/ESB) : 295  
•Orkunotkun (kWklst) (2010/30/ESB) : 1,05  
•Straumnotkun þegar slökkt (W) (2010/30/EC) : 0,1  
•Straumnotkun, skilið eftir kveikt (W) (2010/30/EC) : 0,99  
•Vatnsnotkun á ári (l) (2010/30/EC) : 3080  
•Skilvirkni við þurrkun (2010/30/ESB) : A  
•Yfirlýst kerfi (2010/30/EC) : Sparnaður (Eco) (50  
•Staðalkerfistími (mín) (2010/30/ESB) : 195  
•Stilling, skilið eftir í gangi (mín) (2010/30/ESB) : 10  
•Hljóðstig (dB(A) re 1 pW) (2010/30/ESB) : 45  
•Uppsetning á tæki : Frístandandi  
•Uppsetning : Frístandandi undirbyggð (FSBU)  
•Skilvirkni við hreinsun (2010/30/EC) : A  
•Innbyggingarmál HxBrxD í mm : Á ekki við  
•Stærðir HxBrxD í mm : 818x596x590  
•Litur á spjaldi : Hvítur  
•Litur á hurð : Hvítur  
•Öryggi sem þarf (A) : 10  
•Tengt álag (W) : 2200  
•Spenna : 220-240  
•Kóði framleiðslunúmers : 911 546 073  
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