
F56312IM0 Afwasautomaat

Vermindering van de cyclustijd tot de helft en
tijdsbesparing.
Met de TimeSaver-functie op deze vaatwasser kunt u
de duur van de cyclus met de helft verminderen. Zo
kunt u ervoor zorgen dat uw vaat gebruiksklaar is
wanneer u hem opnieuw nodig heeft. Ideaal wanneer
u gasten heeft.

Tot 13 couverts in één keer laden

De rekken in deze vaatwasser, met speciale
bierglashouders en een lade die ontworpen is voor het
plaatsen van lange messen, kan op flexibele wijze
worden aangepast om ruimte te creëren voor
maximaal 13 couverts.

SoftSpikes - beschermt uw glaswerk

Om te voorkomen dat glazen omvallen en beschadigd
raken, werd de bovenste mand voorzien van zachte
rubberen toppen om de glazen veilig rechtop te
houden.

Meer voordelen :
AutoSense-programma voor maximale efficiëntie•

Auto-Off-functie: na een korte standby schakelt de vaatwasser volledig uit•

Functie uitgestelde start (1-24 uur)•

Kenmerken :

Afwasprogramma's: 30 minuten 60°C,
AutoSense 45°-70°, Eco 50°, Glass
45°, Pro 70°C, Spoelen

•

6 Programma's, 4 temperaturen•
Water- en energieverbruik: 9.9 liter,
0.932 kWh bij Eco 50°C

•

Startuitstel tot 24 uur•
Sensorlogic watersensor•
In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij
volle lading

•

AutoOff functie•
Warmwateraansluiting tot 60°C•
AquaControl•

•

Geluidsniveau: 47 dB•
TimeSaver-functie om de cyclusduur
met 50% te verminderen

•

XtraDry optie: voor een extra boost aan
het droogresultaat

•

3-digit display•
Glasprogramma 45°C•

Technische gegevens :

Buitenmaten hxbxd (mm) : 818x596x575•
Inbouwmaten h(min/max)xbxd (mm) : 818x600x570•
Aansluitwaarde (W) : 1950•
Geluidsniveau (dB) : 47•
Standaardcouverts : 13•
Energie-efficiëntieklasse : A++•
Afwasresultaat : A•
Droogresultaat : A•
Energieverbruik per jaar (kWh) : 262•
Energieverbruik per cyclus (kWh) : 0.932•
Energieverbruik in 'uit' stand (W) : 0.1•
Energieverbruik in 'stand-by' (W) : 5•
Waterverbruik per jaar (liter) : 2775•
Declaratie programma : Eco 50°C•
Programmaduur (min) : 195•
Duur 'stand-by' na afloop programma (min) : 5•
Installatie : Inbouw, geïntegreerd•
Ampère : 10•
Netspanning (V) : 220-240•
Productnummer : 911 524 035•
EAN Code : 7332543393268•

Productbeschrijving :

Integreerbaar, 6 progr./4
temp., Display,
Startuitstel 24u, 13
couverts, 9,9L, 47 dB
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