Husqvarna Diskmaskin med AirDry
QB4263W

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 fantastiskt resultat på alla ytor.

Produktfördelar
Överlägsen rengöring och glashantering
Ömtåliga glas kan inte diskas säkrare än i denna
maskin tack vare SoftGrip och SoftSpikes som skyddar
glasen och håller dem ordentligt på plats.

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

Perfekt skydd för ömtåliga glas
Det speciella glasprogrammet ger perfekta diskresultat
samtidigt som du skyddar dina mest värdefulla föremål
av glas, kristall och porslin.

• Energieffektivitetsklass: A++
• Extra spolnivå i taket
• Glasprogram
• Autosensor
• 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

Husqvarna Diskmaskin med AirDry
QB4263W
Tekniska specifikationer
Familj
Produktmått H x B x D, mm
Installation
Sladdlängd, (ca) m
Längd tömningsslang, cm
Tilloppsslang, cm
Tilloppsslang, typ
Typ av gångjärn
Total effekt, W
Säkring, A
Spänning, V
Vattenanslutning
Diskeffektbetyg
Torkeffektbetyg
Deklarerat program
Kapacitet IEC-kuvert
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)
Sprayarm, typ
Typ av sprayarm i tak:
Material i trumman
Element typ
Display
Extra funktioner
Översvämningsskydd
Energiklass

ProClean
818x446x575
Underbyggd
1.5
150
150
Aqua control
Standard
1950
10
220-240
Varmt/Kallt
A
A
Eco 50
9
45
Satellitsprayarm
Dusch
Rostfritt stål
Dold
LED indikator
ExtraHygiene, Time Saver, XtraDry
Hel botten och flottör
A++

Årlig energiförbrukning, kWh
Årlig vattenförbrukning, liter
Tillopp och avloppsslang
Typ av bestickkorg/låda
Premium Rails
SoftSpikes
SprayZone
Nettovikt, kg
EAN-kod

197
2775
150/150
Cutlery basket
2 rader SoftSpikes
31.2
7332543640331

