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Serie | 2 Vaatwassers

SMS25AW00E
Vaatwasser 60 cm
"SilencePlus"
Vrijstaand - wit

Onze SilencePlus vaatwasser, wast zacht,
zelfs voor uw oren
● SilencePlus : zeer stil 48dB
● De bovenste korf is eenvoudig in de hoogte verstelbaar, zodat

u grotere borden in de onderste korf kunt plaatsen
● Display: resttijdaanduiding en standaard informatie, zoals

herlaad status
● AquaStop: 100% gewaarborgde bescherming tegen

waterschade gedurende de hele levenscyclus van het toestel
● Glasbeschermingstechnologie: bijzonder voorzichtige

behandeling van uw delicate glazen

Technische gegevens
Waterverbruik (L) :  11,7
Uitvoering :  Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :  815
Diepte met 90° geopende deur (mm) :  1155
In hoogte verstelbare pootjes :  Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :  20
Verstelbare sokkel :  Nee
Nettogewicht (kg) :  44,0
Brutogewicht (kg) :  46,0
Aansluitwaarde (W) :  2400
Minimale smeltveiligheid (A) :  10
Spanning (V) :  220-240
Frequentie (Hz) :  50; 60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :  175
Type stekker :  Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :  140
Lengte afvoerslang (cm) :  190
EAN-code :  4242002957869
Aantal couverts :  12
Energieklasse :  A+
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :

 290
Energieverbruik (kWh) :  1,02
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/
EG) :  0,10
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :  0,10
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :  3300
Droogprestaties :  A
Referentieprogramma :  Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :  210
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :  48
Type installatie :  Onderbouw
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Optionele toebehoren
00350564 : Verlenging
00468164 : Afwas-hulpset
00646179 : Zilverglans cassette
00670481 : Korf-vaatwasser
00791039 : Houder



Serie | 2 Vaatwassers

2/2

SMS25AW00E
Vaatwasser 60 cm "SilencePlus"
Vrijstaand - wit

Onze SilencePlus vaatwasser, wast zacht,
zelfs voor uw oren

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse: A+

- Droogefficiëntieklasse: A

- Verbruik bij Eco 50°C: 1.02 kWu

- Energieverbruik bij het programma Eco 50: 290 kWh per jaar,
gebaseerd op 280 standaard reinigingscycli gebruik makend
van koud water en de modus voor laag stroomverbruik. Het
reëele energieverbruik zal afhangen van het effectieve gebruik
van het toestel.

- Waterverbruik bij Eco 50°C programma: 11.7 l

- Waterverbruik bij Eco 50°C: 3300 liter per jaar, op basis
van 280 standaard-cycli. Het reële verbruik hangt af van het
werkelijk gebruik van de vaatwasser.

Programma's / Opties

- 5 programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1h
65 °C, Voorspoelen

- 1 speciale functie: VarioSpeed

Uitrusting en comfort

- Geluidsniveau: 48 dB (A) re 1 pW

- Inhoud: 12 bestekken

- Elektronisch regenereersysteem

- Doorstroomverwarmer

- Doseerassistent

- EcoSilence Drive

- AquaSensor, Beladingssensor

- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel

- Wisselspoeltechniek

- Zelfreinigende zeef met 3-voudig filtersysteem

- Resttijdaanduiding in minuten

- Kleur van aanduidingselementen: rood

- Elektronische starttijduitstel: 1-24 uur

- Elektronische bijvulaanduiding voor zout

- Elektronische bijvulaanduiding voor spoelmiddel

- Draaiknop met geïntegreerde starttoets

- Vario-korven

- XXL-korven in silver

- In de hoogte verstelbare bovenste korf

- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (2x)

- Bestekkorf in de onderste korf

- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)

- Inox / Polinox kuip

- AquaStop met garantie

- EasyLock

- Glass protection technology

- Afmetingen (H x B x D): 84.5 x 60 x 60 cm


