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Bosch - Bosch SMU2HVW22S - Opvaskemaskine til indbygning

Smart opvaskemaskine med lydreduktion når som helst via 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.

• 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.

• Rackmatic i overkurven kan justeres i tre niveauer, og giver ekstra
plads
Rackmatic-systemet i den øverste kurv kan let justeres i tre niveauer, også selv om kurven er fuld. Praktisk hvis der pludselig skal høje
vinglas i overkurven, eller store tallerkner i underkurven, klem på de to håndtag i hver side, og kurven hæves let og enkelt.

• 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.

• Stilhed efter behov i op til 30 minutter
Undertiden har du brug for en ekstra stilhed i hjemmet for at fokusere på dine daglige pligter. Silence on demand-funktionen kan aktiveres
via Home Connect-appen og tænder din opvaskemaskine, når det er nødvendigt. Det reducerer støj til et minimum i op til 30 minutter, når
som helst ved en aktiv pause, mens opvaskemaskinen fortsætter med at køre. Med funktionen Silence on demand kan du fokusere på det,
der betyder mest.

• 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.

• Betjen opvaskemaskinen, uanset hvor du er
Med den brugervenlige Home Connect app kan du betjene opvaskemaskinen, uanset hvor du er. Med Wi-Fi-tilsluttede hvidevarer fra Bosch,
kan du tage det næste skridt ind i fremtiden og opdage en verden fyldt med spændende muligheder. Betjen hvidevarerne direkte fra
mobilen. Synergien mellem Wi-Fi-aktiverede produkter, intelligent software og en intuitiv app tilbyder en bred vifte af muligheder. Nogle letter
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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) 36,32 kg36,32 kg36,32 kg36,32 kg

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder VDE, Directive 2019/2017/EU, Directive 2017/1369/EU, DirectiVDE, Directive 2019/2017/EU, Directive 2017/1369/EU, DirectiVDE, Directive 2019/2017/EU, Directive 2017/1369/EU, DirectiVDE, Directive 2019/2017/EU, Directive 2017/1369/EU, Directi

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 38,6 kg38,6 kg38,6 kg38,6 kg

KommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologi Wi-FiWi-FiWi-FiWi-Fi

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 0,836 kWt0,836 kWt0,836 kWt0,836 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 Vario kurv, justerbar plintVario kurv, justerbar plintVario kurv, justerbar plintVario kurv, justerbar plint

Specialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og muligheder Eco 50°C, skylning, favorit cyklus, intensiv 70 Â°C, Auto 45Eco 50°C, skylning, favorit cyklus, intensiv 70 Â°C, Auto 45Eco 50°C, skylning, favorit cyklus, intensiv 70 Â°C, Auto 45Eco 50°C, skylning, favorit cyklus, intensiv 70 Â°C, Auto 45

Antal temperaturindstillingerAntal temperaturindstillingerAntal temperaturindstillingerAntal temperaturindstillinger 4444

Maksimal højdeMaksimal højdeMaksimal højdeMaksimal højde 87,5 cm87,5 cm87,5 cm87,5 cm
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