
F66602W0P Afwasautomaat

Superieure reiniging en bescherming van uw
glazen
De nieuwe generatie ProClean™ vaatwassers bieden
uw glazen extra ondersteuning dankzij de SoftGrips
en SoftSpikes.

Sateliet-sproeiarm en 5 sproeiniveaus

Dankzij de sateliet-sproeiarm en de 5 sproeiniveaus
zorgt deze ProClean™ vaatwasser ervoor dat het
water de volledige lading bereikt voor maximaal
waterbereik.

Snellere reinigingsactie voor als u weinig tijd hebt

De TimeSaver-functie stelt u in staat om al uw vaat in
de helft van de tijd af te wassen. Deze functie
verhoogt het vermogen en de waterdruk voor een
snellere reiniging.

Meer voordelen :
Meer ruimte aan de binnenkant - maximaal 13 couverts•

Kenmerken :

ProClean™ vaatwasser voor
superieure reiniging met minimaal
energieverbruik

•

XXL capaciteit – meer ruimte dan elke
andere vaatwasser

•

Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
voor maximaal waterbereik

•

Afwasprogramma's: 30 minuten 60°C,
AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, extra
Silent, glas 45°C, Pro 70°C

•

6 Programma's, 4 temperaturen•
Water- en energieverbruik: 10.2 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•

•

Inverter motor met 10 jaar garantie•
ExtraSilent: extreem stil programma 42
dB

•

Geluidsniveau: 44 dB•
TimeSaver-functie om de cyclusduur
met 50% te verminderen

•

Extra Hygiëne optie•
XtraDry optie: voor een extra boost aan
het droogresultaat

•

3-digit display•
XXL interieur met ruimte voor 13
standaard couverts

•

Glasprogramma 45°C•
6 SoftGrip houders voor glazen in de
bovenkorf

•

Technische gegevens :

Buitenmaten hxbxd (mm) : 850x596x610•
Inbouwmaten h(min/max)xbxd (mm) : n.v.t.•
Aansluitwaarde (W) : 1550-2200•
Geluidsniveau (dB) : 44•
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) : 2860•
Declaratie programma : Eco 50°C•
Programmaduur (min) : 225•
Duur 'stand-by' na afloop programma (min) : 5•
Installatie : vrijstaand•
Ampère : 10•
Netspanning (V) : 200-240•
Productnummer : 911 414 303•
EAN Code : 7332543317271•

Productbeschrijving :

ProClean, 6 progr./4
temp., Display,
Startuitstel 24u, 13
couverts, 10,2 L, 44 dB,
Wit


