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Husqvarna - Husqvarna QB6374I - Opvaskemaskine til integrering

  Opvaskemaskine QB6374I HusqvarnaRummelig fuldt integreret
opvaskemaskineQB6374I er en fuldt integreret opvaskemaskine med plads
til 15 standardkuverter. Opvaskemaskinen skal suppleres med sit eget
kabinet, så det passer til resten af køkkenet. Tæppeovertræk medfølger
ikke.Hvert glas er vasket til perfektionGlassCare-systemet i den
avancerede opvaskemaskine håndterer glas på en særlig måde under hele
vaskeprocessen. Den unikke SoftGrip-funktion sikrer, at dine fingerglas
med fodfod holdes fast på plads under hele programmet.MaxiFlex
skuffeTilpasset plads og nem rengøring med MaxiFlex. MaxiFlex-skuffen
kan rumme bestik og redskaber i mange forskellige størrelser, uanset om
de er store eller har en anden form. Fleksible skillevægge og maksimal
dybde betyder, at den kan tilpasses. De fleste ting kan lægges i og vaskes
på én gang.Fuld kontrol på et øjeblikSmart beam-on-gulv-teknologi giver
dig fuld synlighed, selv om din opvaskemaskine er skjult bag en skabslåge.
En rød lysplet projiceres på gulvet, når programmet er i gang, og skifter
farve til grønt, når opvasken er færdig. Smidig og effektiv.Nem
opsætningQuickSelect giver dig optimal kontrol over din opvaskemaskine.
Vælg programtid med skyderen, og tilføj ekstra funktioner med et tryk på en knap. Lad derefter maskinen gøre resten. Få skræddersyet vask
på et tidspunkt, der passer dig. Og skinnende ren opvask.Tørrer naturligtAirDry-teknologien åbner døren 10 cm automatisk i den sidste fase.
Tørrer din opvask naturligt og er mere energieffektiv.Vasker kraftigtOplev fantastiske resultater med SatelliteClean. Denne sprøjtearm har tre
gange bedre dækning end standarden. Det skyldes, at den dobbelte roterende arm konstant ændrer sprøjtevinklen. Vandet når ud i alle
hjørner. For en grundig rengøring.•Antal kuverter: 15

• Bestikbakke: Ja

• Lydniveau dB(A): 42

• Energiklasse: C

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm)Højde (cm) 81.8081.8081.8081.80

Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm)Bredde (cm) 59.6059.6059.6059.60

Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm)Dybde (cm) 55.0055.0055.0055.00

TimerTimerTimerTimer JaJaJaJa

MærkeMærkeMærkeMærke HusqvarnaHusqvarnaHusqvarnaHusqvarna

Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm)Indbygningsbredde (cm) 59,659,659,659,6
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Teknisk information fortsat

Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm)Indbygningsdybde (cm) 55555555

Max. IndbygningshøjdeMax. IndbygningshøjdeMax. IndbygningshøjdeMax. Indbygningshøjde 90909090

Min. IndbygningshøjdeMin. IndbygningshøjdeMin. IndbygningshøjdeMin. Indbygningshøjde 82828282

Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm) 82828282

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 38 kg38 kg38 kg38 kg

Energiforbrug pr. 100 cykler (ECO)Energiforbrug pr. 100 cykler (ECO)Energiforbrug pr. 100 cykler (ECO)Energiforbrug pr. 100 cykler (ECO) 76767676

Klasse for støjudledningKlasse for støjudledningKlasse for støjudledningKlasse for støjudledning BBBB

Vandforbrug pr. cyklusVandforbrug pr. cyklusVandforbrug pr. cyklusVandforbrug pr. cyklus 11111111

Varighed af Eco-programmet (timer/minutter)Varighed af Eco-programmet (timer/minutter)Varighed af Eco-programmet (timer/minutter)Varighed af Eco-programmet (timer/minutter) 04:0004:0004:0004:00

Vario-HingeVario-HingeVario-HingeVario-Hinge NejNejNejNej

Antal kuverterAntal kuverterAntal kuverterAntal kuverter 15151515

BestikbakkeBestikbakkeBestikbakkeBestikbakke JaJaJaJa

Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A)Lydniveau dB(A) 42424242

EnergiklasseEnergiklasseEnergiklasseEnergiklasse CCCC


	PriceField: 8.999,00 kr.


