
F77420W0P Vaatwasser

Extra krachtige ProClean™-technologie voor een
perfecte reiniging
Met het ProClean™-systeem wordt uw servies extra
schoon, ook als de vaatwasser volgeladen is, dankzij
de unieke dubbel roterende sproeiarm in combinatie
met 5 straalniveaus.

A++ met unieke AutoOff-functie - 21% efficiënter
dan de A-klasse
Apparaten in klasse A++ verbruiken 21% minder
energie dan in de A-klasse. Het A++ model beschikt
tevens over de unieke AutoOff-functie: aan het einde
van het programma wordt er geen energie meer
verbruikt.

SoftSpikes - beschermt uw glaswerk

Om te voorkomen dat glazen omvallen en beschadigd
raken, werd de bovenste korf voorzien van zachte
rubberen toppen om de glazen veilig rechtop te
houden.

Meer voordelen :
Glasprogramma en SoftSpikes voor een delicate schoonmaak van uw glazen
servies

•

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

Optie ExtraHygiene voor ultrahygiënische resultaten voor elke vaat•

Kenmerken :

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

•

Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
voor maximaal waterbereik

•

Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.7
kWh voor Eco 50°C

•

Inverter motor•
ExtraSilent: extreem stil programma 43
dB

•

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

•

Sensorlogic watersensor•
Optie ExtraHygiëne•
Optie multitab•
Warmwateraansluiting tot 60°C•
Indicatie zout en glansspoelmiddel
bijvullen

•

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

•

In de hoogte verstelbare bovenkorf,
ook bij volle lading

•

Bovenkorf met 2 Soft Spikes,
opklapbare kopjeshouders, handgreep

•

Onderkorf met 4 neerklapbare
bordenrekken

•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 850x446x615•
Geluidsniveau (dB) : 45•
Aantal couverts : 9•
Energieklasse : A++•
Wasresultaat : A•
Droogresultaat : A•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 197•
Energieverbruik (kWh) : 0.7•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0.1•
Verbruik in stand-by (W) : 5•
Jaarlijks waterverbruik (L) : 2775•
Gedeclareerd programma : Eco 50°C•
Duur standaardprogramma (min) : 218•
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 : 911 054 002•

Productbeschrijving :

45 cm ProClean
vaatwasser, 7 progr./4
temp., TimeSaver,
Display, Startuitstel 24u,
9 bestekken, 9.9L, 45
dB, wit


