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Serie | 6 Vaatwassers

SPS69T32EU »Super Silence«
ActiveWater Vaatwasser 45
cm
Vrijstaand - Wit

45 cm brede ActiveWater vaatwasser met
energie-efficiëntieklasse A++: bijzonder
goed voor het milieu en uw portemonnee
dankzij een zeer laag energieverbruik.
● Energie-efficiëntieklasse A++: zeer zuinig vaatwassen
● SuperSilence: bijzonder stille werking met een geluidsniveau

van slechts 44 dB.
● HygiënePlus: wassen met hogere temperaturen voor de meest

optimale hygiënische prestatie.
● VarioFlexPlus-korven & VarioLade: voor maximale ruimte voor

uw vaat.
● VarioSpeedPlus: drie keer zo snel een optimaal schone en

droge vaat.

Technische Data
Waterverbruik (l) :  9,0
Uitvoering :  Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :  815
Diepte met 90° geopende deur (mm) :  1155
In hoogte verstelbare pootjes :  Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :  20
Verstelbare sokkel :  Nee
Nettogewicht (kg) :  43,0
Brutogewicht (kg) :  45,0
Aansluitwaarde (W) :  2400
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50; 60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  175
Type stekker :  Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :  165
Lengte afvoerslang (cm) :  205
EAN-code :  4242002788111
Aantal couverts :  10
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :  A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 211
Energieverbruik (kWh) :  0,75
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/
EG) :  0,10
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :  0,10
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :  2520
Droogprestaties :  A
Referentieprogramma :  Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :  185
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :  44
Type installatie :  onderbouw
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SPS69T32EU »Super Silence«
ActiveWater Vaatwasser 45 cm
Vrijstaand - Wit

45 cm brede ActiveWater vaatwasser met
energie-efficiëntieklasse A++: bijzonder
goed voor het milieu en uw portemonnee
dankzij een zeer laag energieverbruik.

Algemeen:

- Energie-efficiëntieklasse: A++

- Capaciteit: 10 standaard-couverts

- 6 Programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C,
Eco 50°C, Snel 45°C en Voorspoelen

- 4 Extra functies: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Halve
belading, HygiënePlus

- Doseerassistent

Comfort / Zekerheid:

- Digitaal display met rode indicaties

- Elektronische resttijdindicatie in min.

- Elektronische starttijdkeuze 1-24 uur

- AquaSensor, Beladingssensor

- Warmtewisselaar

- Afwasmiddelherkenning

- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf

- Elektronische navulindicatie: zout en glansspoelmiddel

- VarioLade voor bestek en klein servies

- VarioFlexPlus-servieskorven

- Extra ruime zilverkleurige servieskorven met handgreep

- Verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)

- 3 Neerklapbare bordensteunen bovenkorf

- Kopjes-étagère in bovenkorf

- 4 Neerklapbare bordensteunen onderkorf

- Kopjes-étagère in onderkorf

- Steunbeugel voor glazen met lange steel in onderkorf

- AquaStop met levenslange garantie

- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling

- EasyLock deursluiting

- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille
motortechnologie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 211 kWh / 2520 liter per
jaar

- Droogefficiëntieklasse: A

- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW, ondergebouwd

- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

- Afmetingen (hxbxd): 84.5 x 45 x 60 cm


