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

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

Krachtige reiniging van de meest vieze vaat
Het Pro Intensiv-programma is speciaal ontworpen om 
extreem vieze ladingen te wassen met de kracht van 
heet water. De waterstraal van 70°C maakt zelfs korte 
metten met de meest vuile vaat zodat uw servies weer 
stralend schoon wordt.

4 progr./4 temp., Display, Startuitstel 24 u, 13 couverts, 11 L, 47 dB, wit, 
AirDry, ExtraDry

Voordelen en specificaties

• Installatie: vrijstaand
• Water- en energieverbruik: 11 liter, 1.039 kWh bij Eco 50°C
• Inverter motor met 10 jaar garantie
• 4 Programma's, 4 temperaturen
• Afwasprogramma's:  30 minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco, intensief 
70°C
• Extra Hygiëne optie
• Bestekmand
• Startuitstel tot 24 uur
• XtraDry optie: voor een extra boost aan het droogresultaat
• AirDry technologie met AutoDoor systeem
• Warmwateraansluiting tot 60°C
• LED-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
• AutoOff functie
• AquaControl
• Geluidsniveau: 47 dB
• Kleur: wit
• Resttijdindicatie
• In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
• Bovenkorf met neerklapbare kopjesrekken
• Onderkorf met vaste bordenrekken

• Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
• Standaard couverts: 13 
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Afmetingen hxbxd (mm) 850x600x625
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) n.v.t.
Aansluitwaarde (W) 1950
Geluidsniveau (dB) 47
Standaardcouverts 13
Energie-efficiëntieklasse A+
Afwasresultaat A
Droogresultaat A
Energieverbruik per jaar (kWh) 295
Energieverbruik per cyclus (kWh) 1.039
Energieverbruik in 'uit' stand (W) 0.5
Verbruik in stand-by (W) 0.1
Waterverbruik per jaar (liter) 3080
Declaratie programma Eco 50°C
Programmaduur (min) 227
Duur 'stand-by' na afloop programma 
(min) 5

Installatie vrijstaand
Lengte toevoerslang (cm) 150
Lengte afvoerslang (cm) 150
Ampère 10
Netspanning (V) 220-240
Productnummer 911 514 004
EAN Code 7332543531851

Technische specificaties
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