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Siemens - Siemens SN45ZW49CS m. Zeolith - Opvaskemaskine til indbygning

Fremragende opvaskemaskine med Zeolith-tørring, og med et specielt
område til skånsom opvask af sarte glas.

• Når det skal gå hurtigt - varioSpeed Plus
Op til tre gange så hurtigt, lige så grundigt rent og tørt. Med varioSpeed
Plus aktiveret reduceres opvasketiden. Sæt farten op med varioSpeed
Plus. Få opvasken klaret på en tredjedel af tiden. Tryk på knappen eller
brug appen i Home Connect for at aktivere varioSpeed Plus, uanset hvor
du er.

• flexComfort-kurve - nemt og hurtigt
De nye flexComfort-kurve med elegant design giver dig meget frihed, når
du skal fylde og tømme opvaskemaskinen. Uanset om der er tallerkener,
gryder, kopper eller vinglas. I Siemens opvaskemaskiner med flex kurve
finder hver tallerken hurtigt sin plads. OG med de nye
sikkerhedsfunktioner kan du nu placere dine fine glas i opvaskemaskinen
uden at være nervøs for at de går i stykker. Derudover gør de nye
lavfriktionshjul fyldning og tømning af maskinen nemmere.

• Plads til bestik, køkkenredskaber og espressokopper
varioDrawer-topkurv giver dig et ekstra niveau i opvaskemaskinen. Med
den specielle form giver den ikke bare plads til bestik, men også til grydeskeer, salatbestik og mindre servicedele, som f.eks.
espressokopper. Og da det ikke længere er nødvendigt med en bestikkurv i underkurven, er der nu plads til service til 14 personer.

• Touchpoint - fleksibel komfort
Opvaskemaskiner fra Siemens har ikke bare et førsteklasses design. Markeringer i blåt i opvaskemaskinen gør, at du kan se alle mulige
kurvindstillinger med det samme. Store gryder kan stakkes på et øjeblik, så opvasken bliver hurtigere færdig. Vin- og champagneglas står
betydeligt mere stabilt.

• Innovativ og effektiv tørring - Zeolith-tørring
Zeolith-tørring tørrer dit service særdeles hurtigt og effektivt. Zeolith er et naturligt mineral, som kan absorbere fugt og omdanne det til
varme. Denne varme sendes rundt inde i maskinen og tørrer servicet hurtigt og energieffektivt - også plastik.

• Nemt programvalg og start via Home Connect appen
Med Home Connect appen kan du nemt vælge programmer og funktioner, og starte opvaskemaskinen, uanset hvor du er. Så er dit service
rent, når du har brug for det.

• Hold øje med, hvad opvaskemaskinen er i gang med
Du kan overvåge din Siemens opvaskemaskine med Home Connect, uanset hvor du befinder dig. Du behøver derfor ikke at tjekke
maskinen flere gange blot for at se, om den er i gang. Og når servicet er rent og tørt, sender Home Connect appen dig en push-meddelelse.
Eller hvis den er ved at løbe tør for salt eller afspændingsmiddel, får du også besked.

• Vælg det ideelle opvaskeprogram via Home Connect appen - Easy Start
Easy Start gør betjening af opvaskemaskinen til en leg. Alt, du skal gøre, er at anvende Home Connect-appen og besvare nogle få
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Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

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

Effekt WattEffekt WattEffekt WattEffekt Watt 2400 W2400 W2400 W2400 W

ModelModelModelModel SN45ZW49CSSN45ZW49CSSN45ZW49CSSN45ZW49CS

ModelModelModelModel Til indbygningTil indbygningTil indbygningTil indbygning

VægtVægtVægtVægt 47,83 kg47,83 kg47,83 kg47,83 kg

Årligt energiforbrug - NY 2010Årligt energiforbrug - NY 2010Årligt energiforbrug - NY 2010Årligt energiforbrug - NY 2010 Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EUDirective 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EUDirective 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EUDirective 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EU

Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse)Vægt (forsendelse) 50 kg50 kg50 kg50 kg

KommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologi Wi-FiWi-FiWi-FiWi-Fi

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

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 Indstillelige front benIndstillelige front benIndstillelige front benIndstillelige front ben

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 0,83 kWt0,83 kWt0,83 kWt0,83 kWt

Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus 9,5 liter9,5 liter9,5 liter9,5 liter

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 tid, vaskefremskridts indikator, inIndikator for resterende tid, vaskefremskridts indikator, inIndikator for resterende tid, vaskefremskridts indikator, inIndikator for resterende tid, vaskefremskridts indikator, in

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, flexComfort-kurvesystemJusterbar plint, flexComfort-kurvesystemJusterbar plint, flexComfort-kurvesystemJusterbar plint, flexComfort-kurvesystem


