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Bosch - Bosch SMU4HCW48S - Opvaskemaskine til indbygning

Nem fyldning af opvaskemaskinen og fuld kontrol over opvaskeprocessen
med Home Connect appen.

• Efterlader plastikservice perfekt tørt
Køkkenudstyr af plast er ofte stadig vådt efter opvask. Derfor har Bosch
opvaskemaskiner programmet ExtraDry. Det øger temperaturen på
sidste skylning og forlænger tørretiden. Dermed bliver selv plast som f.
eks. drikkeflasker eller madkasser helt rene og tørre.

• Flexkurve: fleksibel og praktisk løsning til let isætning
Flexkurvene giver dig meget frihed, når du skal fylde og tømme
opvaskemaskinen. Uanset om der er tallerkener, gryder, kopper eller
vinglas. I opvaskemaskiner med flexkurve finder hver tallerken hurtigt sin
plads.

• Ekstra plads til bestik og andet småt køkkengrej
Af og til kan det knibe med plads til det hele. Den udtrækkelige
VarioDrawer-topkurv giver et tredje niveau og det gør opvaskemaskinen
endnu mere fleksibel. Topkurven er perfekt til bestik og andet småt
køkkengrej, f.eks. piskeris og grydeskeer. Der er også plads til
espressokopper. Det bliver nemmere at fylde maskinen, og pladsen
udnyttes optimalt. VarioDrawer erstatter bestikkurven i underkurven, og i stedet skabes der plads til 14 kuverter i en 60 cm bred
opvaskemaskine og 10 kuverter i en 45 cm bred opvaskemaskine.

• Overkurven er højdejusterbar i tre trin op til 5 cm., også når kurven er fyldt
Med Triple Rackmatic-systemet kan højden på overkurven nemt justeret med op til 5 cm. Du kan også justere den, når overkurven er fuldt
lastet. Det betyder endnu flere justeringsmuligheder og dermed maksimal fleksibilitet.

• Silence - ekstra stille program
Med Silence-programmet kan du bruge din opvaskemaskine uden unødvendig støj. Når programmet aktiveres, bliver opvaskemaskinens
lydniveau reduceret til det lavest mulige. Dette opnås med et særligt tilpasset Eco 50 °C program, reduceret spuletryk og en længere
opvasketid.

• Den utroligt stille opvaskemaskine
Der er ikke noget værre, end når den gode stemning eller intime samtaler overdøves af distraherende støj. Så hvis du ønsker et køkken, der
indbyder til afslapning og hygge, så er Silence Plus 44 dB svaret. Denne opvaskemaskine er utroligt stille og sikrer, at dit køkken kan
forblive et roligt rum med plads til fordybelse.

• Easy Start guide
Easy Start-funktionen i Home Connect anbefaler det rigtige program for din opvask. Du skal blot angive tallerken- og bestiktypen, mængden
samt hvor snavset, det er. Du slipper for selv at finde det bedst egnede opvaskeprogram.

• Betjen opvaskemaskinen, uanset hvor du er



Grønborg El -  Aabybro
Industrivej 23

9440 Aabybro
98 24 14 55

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Specielle FunktionerSpecielle FunktionerSpecielle FunktionerSpecielle Funktioner GlasbeskyttelsesteknologiGlasbeskyttelsesteknologiGlasbeskyttelsesteknologiGlasbeskyttelsesteknologi

SikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaber AquaStop læknings beskyttelse, ChildLockAquaStop læknings beskyttelse, ChildLockAquaStop læknings beskyttelse, ChildLockAquaStop læknings beskyttelse, ChildLock

ModelModelModelModel Til indbygningTil indbygningTil indbygningTil indbygning

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 37,312 kg37,312 kg37,312 kg37,312 kg

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 2019/2017/EU, Directive 2017/1369/EU, Directive 20Directive 2019/2017/EU, Directive 2017/1369/EU, Directive 20Directive 2019/2017/EU, Directive 2017/1369/EU, Directive 20Directive 2019/2017/EU, Directive 2017/1369/EU, Directive 20

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 39,5 kg39,5 kg39,5 kg39,5 kg

KommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologi Wi-FiWi-FiWi-FiWi-Fi

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50/60 Hz220 - 240 V / 50/60 Hz220 - 240 V / 50/60 Hz220 - 240 V / 50/60 Hz

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødder

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 0,849 kWt0,849 kWt0,849 kWt0,849 kWt

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timer

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,75 m1,75 m1,75 m1,75 m

VandforbindelseVandforbindelseVandforbindelseVandforbindelse Varm & koldVarm & koldVarm & koldVarm & kold

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 24 timer24 timer24 timer24 timer

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Indikator for resterende tidIndikator for resterende tidIndikator for resterende tidIndikator for resterende tid

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybde med åben dør på 90 grader: 115 cmDybde med åben dør på 90 grader: 115 cmDybde med åben dør på 90 grader: 115 cmDybde med åben dør på 90 grader: 115 cm

Funktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasning Justerbar plint, Flex-kurvesystemJusterbar plint, Flex-kurvesystemJusterbar plint, Flex-kurvesystemJusterbar plint, Flex-kurvesystem

Specialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og muligheder Halv belastning, eco 50°C, skylning, favorit cyklus, intensiHalv belastning, eco 50°C, skylning, favorit cyklus, intensiHalv belastning, eco 50°C, skylning, favorit cyklus, intensiHalv belastning, eco 50°C, skylning, favorit cyklus, intensi

Antal temperaturindstillingerAntal temperaturindstillingerAntal temperaturindstillingerAntal temperaturindstillinger 4444


	PriceField: 


