FSE51600P Diskmaskin
HÖRN-TILL-HÖRN. ALLT TÄCKS
Även om disken är placerad tätt och med stora formar
och fat så kommer den åt i varenda hörn. Denna
diskmaskin har en innovativ satellitspolarm som
kommer åt i varenda hörn av maskinen och når all
disk. Ingen smuts som stannar kvar, bara ett

Torkar naturligt
AirDry teknologin gör att luckan öppnas 10 cm
automatiskt i det sista skedet. Torkar din disk naturligt
och är mer energisnålt.

Kraftfull rengöring av den smutsigaste disk
Pro Intensiv-programmet är speciellt avsett för extremt
smutsig disk med kraftfull varmvattenfunktion. En
vattenstråle på 70 °C tar enkelt tar bort ingrodd smuts
och ser till att disken blir skinande ren igen.

Fler produktfördelar :
• Beam-on-floor-teknik ger dig full koll direkt

Produktegenskaper :

Teknisk data :

• Energieffektivitetsklass: A+
•Extra spolnivå i taket
•Glasprogram
•Autosensor
•Sliding Door
•Visning av återstående programtid
•Auto Off
• 6 program, 4 temperaturer
•Senare start från 1 till 24 timmar
•Övre korgen går att justera i höjdled,
även då den är fullastad
•Display visar: Fördröjd start,
Återstående programtid, Servicekod
•Indikator för påfyllning av salt
&sköljmedel
•Program: 30 MIN 60°, AutoSense 45°70°, Eco, Extra Silent, Glasprogram
45°, Intensiv 70°
•Överkorg med: 2 fällbara stöd, 2
fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes,
Fällbara kopphyllor, Handtag
•Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd,
Handtag
•Bestickkorg

• Mått och installation : __________________
•Inbyggnadsmått : 820-900x600x570
•Produktmått H x B x D, mm : 818x596x550
•Bredd, mm : 596
•Installation : Helintegrerad
•Sladdlängd, (ca) m : 1.6
•Längd tömningsslang, cm : 180
•Tilloppsslang, cm : 180
•Tilloppsslang, typ : Aqua control
•Typ av gångjärn : Sliding Door
•Total effekt, W : 1550-2200
•Säkring, A : 10
•Spänning, V : 200-240
•Vattenanslutning : Varmt/Kallt
•Prestanda : __________________
•Diskeffektbetyg : A
•Torkeffektbetyg : A
•Deklarerat program : Eco 50
•Kapacitet IEC-kuvert : 13
•Ljudnivå IEC 60704, dB(A) : 39
•Sprayarm, typ : Satellitsprayarm
•Typ av sprayarm i tak: : Sprayarm
•Material i trumman : Rostfritt stål
•Element typ : Dold
•Display : LED-display, 3 tecken
•Extra funktioner : ExtraHygiene, Time Saver, XtraDry
•Översvämningsskydd : Hel botten och flottör
•Energi : ________________
•Energiklass : A+
•Årlig energiförbrukning, kWh : 295
•Årlig vattenförbrukning, liter : 2940
•Övrigt : _________________
•Nettovikt, kg : 43.57
•Produktnummer (PNC) : 911 436 375
•EAN-kod : 7332543634682
•Färg på luckan : Integrerad

Produktbeskrivning :

FSE51600P Diskmaskin

