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Ekki einu sinni stýringarnar eru sýnilegar þegar hurðin er lokuð  
Þetta stjórnborð, með auðveldum ýtihnöppum, er vinnuvistfræðilegt, 
auðvelt í notkun, og einnig falið á snjallan hátt - þegar hurðin er lokuð er 
það alveg ósýnileg. 

 
Fáðu aðeins meira frjálsræði - seinkaðu gangsetningu á ferlinu um 3 klst  
Með seinkun á gangsetningu getur þú forritað vélina til að byrja næsta 
ferli eftir allt að 3 klst.  

 
Þvoðu diska á milli rétta - á 30 mínútum  
Þegar þú er með hleðslu að nýlega notuðum diskum - svo sem á milli rétta 
í veislu - getur þú notað 30 mínútna hraðvirka kerfið í þessari 
uppþvottavél.  
 
Fleiri kostir :  
• LED-gaumljós lætur vita þegar vantar salt eða gljáaefni  

 
Atriði: 
• Orkunýting (2010/30/ESB): A+  
•Uppsetning: FI  
•Uppþvottavél til uppsetningar í hæð  
•Hleðslugeta: borðbúnaður fyrir 12 (IEC)  
• Hljóðstig: aðeins 49 (dB(A) með 1 pW) (2010/30/ESB)  
• Vatns- og orkunotkun: 11 l, 1.021 kWklst fyrir kerfi Eco 50  
•5 kerfi, 4 hitastig  
• Kerfi uppþvottavélar: Sparnaður (Eco) (50°,mikill 70°, venjulegur 65°, hratt 
plús 60°, skolun og bið  
•Stjórnborð með táknum  
•Kerfi með hitaskilvirkni  
•Tenging við heitt vatn upp að 60°C  
•Kostur á bið á gangsetningu: 3 klst  
•Skynjarastýrð uppþvottavél  
•Vísun á salt og gljáaefni  
•Hæðarstillanleg efri grind  
• Efri grind með uppfellanlegri bollahillu, vírhandfang  
• Neðri grind með föstum diskapinnum, vírhandfang  
•Hnífaparagrind  
•'Waterstop'-kerfi  
• Til innbyggingar H(hám/lágm)xBrxD (mm): 820 / 880 X 600 X 570  
 
 
Tæknilýsing:   
• Staðalborðbúnaður (2010/30/ESB) : 12  
•Orkunýting (2010/30/ESB) : A+  
•Orkunotkun á ári (kWklst) (2010/30/ESB) : 290  
•Orkunotkun (kWklst) (2010/30/ESB) : 1,021  
•Straumnotkun þegar slökkt (W) (2010/30/EC) : 0,5  
•Straumnotkun, skilið eftir kveikt (W) (2010/30/EC) : 0,5  
•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) : A  
•Hljóðstig (dB(A) re 1 pW) (2010/30/ESB) : 49  
•Uppsetning á tæki : Til innbyggingar  
•Uppsetning : FI  
•Skilvirkni við hreinsun (2010/30/EC) : A  
•Innbyggingarmál HxBrxD í mm : 818x600x570  
•Stærðir HxBrxD í mm : 818x596x555  
•Litur á spjaldi : Grár  
•Litur á hurð : Enginn  
•Öryggi sem þarf (A) : 10  
•Tengt álag (W) : 2200  
•Spenna : 220-240  
•Kóði framleiðslunúmers : 911 539 111  
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