
FSB31600Z Vaatwasser

Klaar wanneer u dat wilt

Benut uw tijd optimaal met de functie uitgestelde start op onze vaatwassers.
Stel van te voren een starttijd in binnen een tijd van 3 uur nadat u uw vaat heeft
ingeruimd en geniet achteraf van schoon vaatwerk wanneer u het wenst.

Spoel uw borden af wanneer de vaatwasser nog niet vol is

Wanneer uw vaatwasser slechts halfvol is, wilt u misschien even wachten
voordat u deze aanzet. Het spoel- en wachtprogramma spoelt vieze borden en
minimaliseert onaangename geurtjes en houdt bacteriën weg.

Meer voordelen :
Natuurlijke luchtstroom met AirDry•

Kenmerken :

Installatie: Volledig integreerbaar•
Schuifscharnieren voor flexibele
installatie

•

Water- en energieverbruik: 11 l, 1.039
kWh voor Eco 50°C

•

4 programma's, 3 temperaturen•
Bestekmandje•
Uitgestelde start: 3u•
Sensorlogic watersensor•
AirDry technologie met AutoDoor
systeem

•

Warmwateraansluiting tot 60°C•
Indicatie zout en glansspoelmiddel
bijvullen

•

Op hoogte installeerbaar•
AquaControl•
Geluidsniveau: slechts 49 dB•
Vaatwasprogramma's: Eco, Intensief
70°C, Normal 65°, Spoelen

•

Bovenkorf met opklapbare
kopjeshouders

•

Onderkorf met vast bordenrek•
Laadcapaciteit: 13 couverts (IEC)•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 818x596x550•
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm : 820-880x600x550•
Aansluitwaarde (W) : 1950•
Geluidsniveau (dB) : 49•
Aantal couverts : 13•
Energieklasse : A+•
Wasresultaat : A•
Droogresultaat : A•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 295•
Energieverbruik (kWh) : 1.039•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0.5•
Verbruik in stand-by (W) : 0.5•
Jaarlijks waterverbruik (L) : 3080•
Referentieprogramma voor energielabel : Eco 50°C•
Duur standaardprogramma (min) : 227•
Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 5•
Installatie : Volledig integreerbaar•
Lengte watertoevoerslang (cm) : 150•
Lengte waterafvoerslang (cm) : 150•
Zekering : 10•
Netspanning (V) : 220-240•
PNC Code : 911 539 174•
EAN Code : 7332543521067•

Productbeschrijving :

Volledig integreerbare
vaatwasser, 49dB,
60cm, 11l,
4prog./3temp., 13
bestekken, 3u
startuitstel,
schuifscharnieren, A+AA
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