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Elvita - Elvita CDM2601V - Opvaskemaskine til indbygning

                  

Elvita opvaskemaskine til indbygning CDM2601V
   • Plads til 12 standardkuverter • 4 forskellige opvaskeprogrammer •
Hurtigprogram på 30 minutter • Forsinket start op til 9 timer • Lavt
støjniveau • 47 dB • Energiklasse D

    Til en almindelig husholdning      Lad denne opvaskemaskine gøre det
hårde arbejde, så du får mere tid til      andre ting. Designet er så stilrent, at
maskinen vil være en fryd for øjet      i ethvert køkken. Opvaskemaskinen
giver forskellige valgmuligheder,      afhængigt af hvad du og din opvask
har brug for – sig farvel til snavsede      tallerkener og glas.

     12 kuverter  Lydniveau 47 dB(A)  Hurtigprogram på 30 min.
Energiklasse D 

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm) 81.5081.5081.5081.50

Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm) 59.8059.8059.8059.80

Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm) 58.0058.0058.0058.00

FarveFarveFarveFarve HvidHvidHvidHvid

TimerTimerTimerTimer JaJaJaJa

MærkeMærkeMærkeMærke ElvitaElvitaElvitaElvita

InstallationstypeInstallationstypeInstallationstypeInstallationstype HalvintegreretHalvintegreretHalvintegreretHalvintegreret

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype OpvaskemaskineOpvaskemaskineOpvaskemaskineOpvaskemaskine

Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm) 60606060

Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm) 58585858
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Teknisk information fortsat

Max. IndbygningshøjdeMax. IndbygningshøjdeMax. IndbygningshøjdeMax. Indbygningshøjde 88888888

Min. IndbygningshøjdeMin. IndbygningshøjdeMin. IndbygningshøjdeMin. Indbygningshøjde 81,581,581,581,5

SikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaber BørnesikringBørnesikringBørnesikringBørnesikring

ModelModelModelModel Til indbygningTil indbygningTil indbygningTil indbygning

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 35,5 kg35,5 kg35,5 kg35,5 kg

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 2019/2017/EU, Directive 2019/2022/EUDirective 2019/2017/EU, Directive 2019/2022/EUDirective 2019/2017/EU, Directive 2019/2022/EUDirective 2019/2017/EU, Directive 2019/2022/EU

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz220 - 240 V / 50 Hz

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødder

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 0,824 kWt0,824 kWt0,824 kWt0,824 kWt

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timer

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 9 timer9 timer9 timer9 timer

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Afspændingsmiddel, saltAfspændingsmiddel, saltAfspændingsmiddel, saltAfspændingsmiddel, salt

Dimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljerDimensions detaljer Dybde med åben dør på 90 grader: 115 cmDybde med åben dør på 90 grader: 115 cmDybde med åben dør på 90 grader: 115 cmDybde med åben dør på 90 grader: 115 cm

Specialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og muligheder Halv belastning, hurtigvask, intensiv vask, økovask, ekstraHalv belastning, hurtigvask, intensiv vask, økovask, ekstraHalv belastning, hurtigvask, intensiv vask, økovask, ekstraHalv belastning, hurtigvask, intensiv vask, økovask, ekstra

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,49 W0,49 W0,49 W0,49 W

Kvantitet af programmerKvantitet af programmerKvantitet af programmerKvantitet af programmer 4444

Antal stativerAntal stativerAntal stativerAntal stativer 2222

KontrolelementerKontrolelementerKontrolelementerKontrolelementer TrykknapTrykknapTrykknapTrykknap

Økoprogram-vandforbrug (EPWC)Økoprogram-vandforbrug (EPWC)Økoprogram-vandforbrug (EPWC)Økoprogram-vandforbrug (EPWC) 11 liter per cyklus11 liter per cyklus11 liter per cyklus11 liter per cyklus

Øko-program vurderet kapacitetØko-program vurderet kapacitetØko-program vurderet kapacitetØko-program vurderet kapacitet 12121212

Varighed af Øko-programVarighed af Øko-programVarighed af Øko-programVarighed af Øko-program 198 min,198 min,198 min,198 min,

Støjniveau (Øko-program)Støjniveau (Øko-program)Støjniveau (Øko-program)Støjniveau (Øko-program) 47 dB(A) med reference til 1 pW47 dB(A) med reference til 1 pW47 dB(A) med reference til 1 pW47 dB(A) med reference til 1 pW

Støjklasse (Øko-program)Støjklasse (Øko-program)Støjklasse (Øko-program)Støjklasse (Øko-program) CCCC


	PriceField: 3.999,00 kr.


