
ZDI26022XA Vaatwasser

Een flexibele afwasbeurt voor alle vormen en maten

Onze vaatwasser heeft aanpasbare rekken die geschikt zijn voor alle soorten
vaat. Pas de rekken aan en til de mand op, zodat u alles tegelijkertijd kunt
laden en afwassen en minder cycli nodig zijn.

Volledig schoon in slechts de helft van de tijd

Gebruik de functie Time Manager om de duur van de vaatwascyclus te
halveren. Dit betekent dat u uw vaat kunt doen en dat deze klaar is wanneer u
deze nodig heeft.

Kies het meest geschikte moment van de dag om de vaat te doen

Met de 24u uitstelfunctie kunt u de vaat tot 24 uur uitstellen in stappen van 1
uur. Zo kan het afwassen starten wanneer u dat wenst. Ideaal om voordeel te
halen uit het daltarief.

Meer voordelen :
AutoWash gebruikt een speciale sensor om te detecteren hoe vuil de vaat is.•

Kenmerken :

Installatie: integreerbaar•
Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.92
kWh voor Eco 50°C

•

Inverter motor•
 6 programma's, 4 temperaturen•
3 digit display•
Uitgestelde start 1-24 u•
XtraDry: activeer deze optie om het
droogresultaat een boost te geven

•

AirDry technologie met AutoDoor
systeem

•

Warmwateraansluiting tot 60°C•
Indicatie zout en glansspoelmiddel
bijvullen

•

AutoOff functie•
Aquastop systeem•
Geluidsniveau: slechts 47 dB•
Resttijdindicatie•
Vaatwasprogramma's: AUTO Wash
45°-70°, Eco 50°C, Glass 45°, Intensief
70°C, Quick Wash 60°, Spoelen

•

In de hoogte verstelbare bovenkorf,
ook bij volle lading

•

Bovenkorf met 2 Soft Spikes,
opklapbare kopjeshouders, Plastic
handle

•

Onderkorf met 2 neerklapbare
bordenrekken, Plastic handle

•

Bestekmandje•
Watersensor die de zuiverheid van het
water controleert

•

Laadcapaciteit: 13 couverts (IEC)•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 818x596x575•
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm : 820-880x600x550•
Aansluitwaarde (W) : 1950•
Geluidsniveau (dB) : 47•
Aantal couverts : 13•
Energieklasse : A++•
Wasresultaat : A•
Droogresultaat : A•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 262•
Energieverbruik (kWh) : 0.92•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0.5•
Verbruik in stand-by (W) : 0.1•
Jaarlijks waterverbruik (L) : 2775•
Gedeclareerd programma : Eco 50°C•
Duur standaardprogramma (min) : 237•
Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 5•
Installatie : integreerbaar•
Lengte watertoevoerslang (cm) : 150•
Lengte waterafvoerslang (cm) : 150•
Zekering : 10•
Netspanning (V) : 220-240•
PNC Code : 911 526 280•
EAN Code : 7332543554911•

Productbeschrijving :

Vaatwasser,
integreerbaar, 47 dB, 6
progr., 4 temp., 13
bestekken, Inverter
motor, XtraDry, AirDry
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