
 
   

LSA6446X2  
 
Vaatwasser, vrijstaand, 60 cm, orbitaal sproeisysteem, 
bedieningspaneel silver, deur inox finger friendly 
Energieklasse A+A 

 

EAN13: 8017709166168 
13 bestekken

7 programma's

5 temperaturen: 38°, 45°, 50°, 65° en 70° C

Uitgestelde start: 0 - 24 u

FlexiTabs: voor gebruik van tabletten

Kuip en binnendeur inox

Elektronische bediening

Bovenste mand verstelbaar in de hoogte

Onderste mand moduleerbaar met neerklapbaar rekje

Elektronisch regelbare waterverzachter

Enkele Acquastop: beveiliging tegen overlopen

Verbruik: 9,5 liter, 1,03 kWh

Geluidsniveau: 46 d(B)A re 1 pW

Normatieve cyclus: ECO

Nominaal vermogen: 1,90 kW

FUNCTIES

Uitvoeringen

LSA6446B2 - Vaatwasser vrijstaand, wit
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LSA6446X2 
vrijstaand 

zichtbaar bedieningspaneel 
60 cm 

zilverkleurig 
orbitaal 

energieklasse A+A  
 

A+:
Energieklasse (verminderd verbruik): De ovens en fornuizen van Smeg maken het mogelijk het energieverbruik met 20% te verminderen in 
vergelijking met klasse A. Ze garanderen een maximaal resultaat en een beter respect voor het milieu.

Aantal bestekken:
Dit symbool informeert de gebruiker over het aantal bestekken dat in het toestellen kunnen geladen worden.

Programma met koude voorwas:
Programma met koude voorwas.

Delicaat vaatwerk:
Voor het afwassen van delicaat vaatwerk. Aan een temperatuur van 45° C wordt een perfect schone vaat afgeleverd.

Eco:
Dit programma is het meest aangewezen voor normaal vuile vaat en garandeert de beste resultaten ook op het vlak van 
energiebesparing.

Normaal:
Het programma “Normaal” is aangewezen voor de dagelijkse vaat, zonder uitzonderlijke problemen. Het programma “Snel-Normaal” 
vermindert de duur van de cyclus.

Optie uitgestelde start:
Met deze optie kan men het opstarten van de machine uitstellen tot 24 u tot het meest gepaste moment voor de gebruiker.

Ultraclean:
Bij het programma Ultraclean eindigt de cyclus met een extra spoelbeurt aan 70° C voor een grondige reiniging van het vaatwerk.

Optie FlexiTabs:
Aangewezen bij het gebruik van “drie-in-één” tabletten. Door de FlexiTab optie worden de eigenschappen van deze tabletten op 
optimale wijze benut.

Sterk en Snel:
Het programma “Super” is aangewezen voor potten en pannen en zeer vuil vaatwerk, zelfs met opgedroogde etensresten. Het 
programma “Sterk en Snel” verkort de tijd van deze cyclus.
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