
Serie | 2, Kalustepeitteinen
astianpesukone, 60 cm
SMV25AX01E

Lisävarusteet
SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SMZ5002 : Hopeanpesukori
SMZ5006 : Asennuslistat, teräs

SilencePlus-astianpesukoneen äänitaso
on aina miellyttävä. Hellävarainen – myös
korvillesi. Tähän astianpesukoneeseen
mahtuu 12 astiastoa.
● ExtraDry-extrakuivaus on erityisen huolellinen kuivaus

vaikeasti kuivattaville astioille, kuten muoville. Korkeamman
huuhtelulämpötilan ja pidemmän kuivausvaiheen ansiosta myös
muoviosat kuivuvat hyvin.

● InfoLight: punainen merkkivalo heijastuu lattiaan
astianpesukoneen ollessa käynnissä.

● AquaStop-turvajärjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko
elinkaaren ajan.

● ActiveWater: vähemmän vettä, vähemmän energiaa, enemmän
tehoa.

● Lasinsuojatekniikka: pesee lasit ja muut herkät astiat
hellävaraisesti.

● EcoSilence Drive: energiatehokas ja hiljainen moottori erittäin
pitkällä käyttöiällä.

Tekniset tiedot
Vedenkulutus (l) :  9,5
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :  Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) :  0
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :  815-875 x 600 x 550
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) :  1150
Säätöjalat :  Yes - front only
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) :  60
Säädettävä sokkeli :  Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg) :  32,622
Bruttopaino (kg) :  34,7
Liitännän arvo (W) :  2400
Tarvittava sulake (A) :  10
Jännite (V) :  220-240
Taajuus (Hz) :  50; 60
Virtajohdon pituus (cm) :  175
Pistokkeen tyyppi :  Suko-/Gardy pistoke,maadoitett
Syöttöletkun pituus (cm) :  165
Poistoletkun pituus (cm) :  190
EAN-koodi :  4242002992693
Astiastojen lukumäärä :  12
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :  A++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/
EY) :  258,00
Energiankulutus (kWh) :  0,90
Virrankulutus päällejättötilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) :  0,10
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) :

 0,10
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) :

 2660
Kuivatusteho :  A
Referenssiohjelma :  Eco
Referenssiohjelman kokonaiskestoaika (min) :  210
Melutaso (dB re 1 pW) :  48
Asennuksen tyyppi :  Kokonaan kalustepeitteinen
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SilencePlus-astianpesukoneen äänitaso
on aina miellyttävä. Hellävarainen – myös
korvillesi. Tähän astianpesukoneeseen
mahtuu 12 astiastoa.

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)

- Water consumption in programme Eco 50: 2660 litres per
year, based on 280 standard cleaning cycles. Actual water
consumption will depend on how the appliance is used.

- Tilavuus (standardi): 12 astiastoa

- Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 5 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Mix 65 °C, Eco 50 °C, Pika 65 °C,
Esihuuhtelu

- 2 erikoistoimintoa: VarioSpeed Plus, ExtraDry

- 3 pesulämpötilaa

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Kalustepeitteinen astianpesukone

- Ohjauspainikkeet luukun yläreunassa

- DosageAssist-pesuaineannostelija

- Ruokailuvälinekori alakorissa

- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti:
pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn
pesuainetyypin mukaan

- 2 yläkorissa olevaa hyllyä kupeille

- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki

- InfoLight-merkkivalo näkyy lattiassa, kun laite on käynnissä. Ei
turhaa luukun availua.

- LED-merkkivalon väri: punainen

Tekniikka

- EcoSilence Drive ‒ hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori

- Sensorit: MääräSensori

- AquaMix-lasinsuojatekniikka

- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle

- LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisäykselle

- Pesutilan materiaali: teräs/polinox

- Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on
poimutettu mikrosuodatin

- Lämmönvaihdin

- Vuorosuihkutustekniikka

- Vedenpehmennyselektroniikka

Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot

Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

- Lisävaruste: höyrysuoja
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