
F66702W0P Vaatwasser

Optimale reiniging en de beste bescherming van
uw glazen
De nieuwe generatie ProClean™ vaatwassers zorgen
ervoor dat uw delicate glazen extra beschermd
worden dankij de SoftGrip en SoftSpikes.

Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus

Dankzij de satellietsproeiarm en de 5 sproeiniveaus
zorgt deze ProClean™ vaatwasser ervoor dat het
water de volledige lading bereikt voor maximaal
waterbereik.

Alle keukengerei makkelijk laden en uitladen

De uitneembare besteklade is ontwikkeld om u
optimale ruimte en functionaliteit te bieden. Ze biedt
plaats aan max. 15 bestekstanden en heeft een
speciale verlengde ruimte voor langer en groter
keukengerei.

Meer voordelen :
TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen•

Kenmerken :

Installatie: Vrijstaand•
ProClean™ vaatwasser voor
superieure reiniging met minimaal
energieverbruik

•

XXL capaciteit – meer ruimte dan
eender welke andere vaatwasser

•

Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
voor maximaal waterbereik

•

Water- en energieverbruik: 11 l, 0.961
kWh voor Eco 50°C

•

Inverter motor•
ExtraSilent: extreem stil programma 42
dB

•

 6 programma's, 4 temperaturen•
3 digit display•
Uitgestelde start 1-24 u•
TimeSaver-functie om de cyclusduur
met 50% te verminderen

•

Sensorlogic watersensor•
Uitneembare besteklade•
Optie ExtraHygiëne•
XtraDry: activeer deze optie om het
droogresultaat een boost te geven

•

Warmwateraansluiting tot 60°C•
Indicatie zout en glansspoelmiddel
bijvullen

•

AutoOff functie•
AquaControl•
Geluidsniveau: slechts 44 dB•
Kleur: wit•
Resttijdindicatie•
Vaatwasprogramma's: 30 MIN 60°,
AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C,
Extra Silent, Glas 45°C, PRO 70°

•

In de hoogte verstelbare bovenkorf,
ook bij volle lading

•

Bovenkorf met 2 opvouwbare rekjes, 2•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x596x610•
Geluidsniveau (dB) : 44•
Aantal couverts : 15•
Energieklasse : A++•
Wasresultaat : A•
Droogresultaat : A•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 270•
Energieverbruik (kWh) : 0.961•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0.1•
Verbruik in stand-by (W) : 5•
Jaarlijks waterverbruik (L) : 3080•
Gedeclareerd programma : Eco 50°C•
Duur standaardprogramma (min) : 225•
Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 5•
Installatie : Vrijstaand•
Installatie : Vrijstaand•
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : n.v.t.•
Zekering : 10•
Aansluitwaarde (W) : 1550-2200•
Netspanning (V) : 200-240•
PNC Code : 911 414 301•

Productbeschrijving :

Vrijstaande vaatwasser,
ProClean, 6 progr./4
temp., Display,
Startuitstel 24u, 15
bestekken, 44 dB, Wit


