
FSILENCW2P Opvaskemaskine

Suveræn opvask med minimalt energiforbrug

Med denne nye generation af ProClean™-
opvaskemaskiner får du et suverænt opvaskeniveau
hver gang. Deres innovative teknologi sikrer lavt
energiforbrug.

Satellitspulearm og 5 spuleniveauer

Med en satellitspulearm og 5 spuleniveauer sikrer
denne ProClean™-opvaskemaskine, at hele opvasken
er dækket af vand.

Ny specialbeskyttelse af dine sarte glas

Den øverste kurv har bløde gummipigge, der
beskytter og støtter dine glas, så de ikke vælter og går
i stykker.

Flere fordele
TimeSaver-funktion til programreduktion på 50 %•

Funktioner:

38 dB(A) på stilleprogram•
AutoSluk efter 10 minutter•
Display med resttidsvisning•
 Kondenstørring•
Udskudt start fra 1 - 24 timer•
Bestikkurv•
Automatikprogram•
TimeSaver funktion som reducerer
programmets varighed med op til 50%

•

Vandsensor•
XtraDry funktion•
Dobbeltbund med flyder - sikkerhed
mod vandudslip

•

Indikator for salt og afspænding•
Satellite spulearm•
ProWater System - ekstra spulearm i
toppen

•

ExtraHygiene funktion•
Højdejusterbar overkurv, selv når den
er fyldt op

•

Tekniske data:

Farve : Hvid•
Lydeffektniveau dB(A) : 40•
Energieffektivitetsklasse : A+•
Opvaskeevne : A•
Tørreevne : A•
Antal programmer : 6•
Antal temperaturer : 5•
Installation : Underbyg. Leveres u/topplade•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 818x596x580•
Installationsmål, min-max HxBxD mm : 820-880x600x570•
Lågehængsling : Standard hængsel•
Energiforbrug pr. år, kWh : 295•
Vandforbrug pr. år, liter : 2860•
Vandforbrug pr. gang, liter : 10.2•
Antal standard kuverter : 13•
Energimærkningsprogram : Eco 50•
Vandtilslutning : Kold eller varm•
Ledningslængde, m : 1.6•
Afløbsslange, længde cm : 180•
Tilgangsslange, længde cm : 150•
Tilgangsslange, materiale : PEX•
Oversvømmelsessikring : Oversvømmelsessikring: Dobbelt bund
m/flyder

•

Nederste spulearm : Satellite•
Øverste overbrusningstype : Spulearm•
Tilvalgsfunktioner : ExtraHygiene, TimeSaver, XtraDry•
Hjul/stilleben : 2 justerbare stilleben foran + 1 justerbar stilleben
bagtil, kan justeres mellem 0 og 6 cm.

•

Tilslutningseffekt, 230V, W : 1550-2200•
Øverste kurv, indretning : 2 nedfældelige tallerkenpinde, 2
nedfældelige glasstøtter, 2 rk. SoftSpikes, Opklappelige
kophylder, Håndtag i plast

•

Nederste kurv, indretning : 2 rk. nedfældelige tallerkenpinde,
Håndtag i plast

•

Opvaskeprogrammer : 30 minutter 60°C, AutoSense 45-70°C,
Økonomi 50°C, Ekstra stilleprogram, Pro 70°C, ProZone

•

Product Partner Code : ER Open•

Produktbeskrivelse:

Meget lydsvag ProClean
opvaskemaskine, helt
ned til 38dB(A) på
stilleprogram.
Opvaskemaskinen har
en fleksibel indretning
og plads op til 13
kuverter. Mange nyttige
programmer samt
autosluk funktion.
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