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Siemens - Siemens SN43HS60CE - Opvaskemaskine til indbygning

Opvaskemaskine med brugerdefineret knap-indstillinger, kan tilsluttes Wi-
Fi og betjenes via smartphone eller stemmekontrol.

• Home Connect er fremtidens innovation
I dag forbindes vores verden og vores hjem mere og mere. Og med
Siemens Home Connect-appen kan du nu overvåge, betjene og
kommunikere med dine Siemens hvidevarer, hvor som helst og når som
helst, uanset hvor du er.

• Når det skal gå hurtigt - varioSpeed Plus
Op til tre gange så hurtigt, lige så grundigt rent og tørt. Med varioSpeed
Plus aktiveret reduceres opvasketiden. Sæt farten op med varioSpeed
Plus. Få opvasken klaret på en tredjedel af tiden. Tryk på knappen eller
brug appen i Home Connect for at aktivere varioSpeed Plus, uanset hvor
du er.

• Flex kurve - fleksibel og stabil fyldning af service
Klar til at tage opvasken, de nye kurve tilbyder en masse fleksibilitet og brugervenlighed, når du fylder og tømmer opvaskemaskinen. Uanset
om det er tallerkener, gryder, kopper eller vinglas - i Siemens opvaskemaskiner med flex kurve, finder hver tallerken hurtigt sin plads.

• Plads til bestik, køkkenredskaber og espressokopper
varioDrawer-topkurv giver dig et ekstra niveau i opvaskemaskinen. Med den specielle form giver den ikke bare plads til bestik, men også til
grydeskeer, salatbestik og mindre servicedele, som f.eks. espressokopper. Og da det ikke længere er nødvendigt med en bestikkurv i
underkurven, er der nu plads til service til 14 personer.

• Nem højdejustering af overkurven
rackMatic-systemet i den øverste kurv kan let justeres i tre niveauer, også selv om kurven er fuld. Praktisk hvis der pludselig skal høje
vinglas i overkurven, eller store tallerkner i underkurven, klem på de to håndtag i hver side, og kurven hæves let og enkelt.

• Autoprogrammet klarer opvasken, sæt blot servicet i maskinen, så klarer den resten
Når autoprogrammet er i gang, vurderer en sensor, hvor snavset vandet er, og kontrollerer, hvornår og hvor meget rent vand der skal
tilsættes, ud over at optimere opvasketemperaturen. På denne måde justerer din opvaskemaskine sine egne indstillinger, for at give de
bedst mulige resultater uden nogen anstrengelse fra dig.

• aquaStop beskytter mod vandskader
aquaStop beskytter mod vandskader, uanset om det handler om en lækkende slange eller utætheder i maskinen.

• Effektiv, stille og med lang levetid - iQdrive
Lavere energiforbrug med samme ydelse, korte programtider med optimale resultater og altid stille uanset program - det er fordelene ved
iQdrive-motoren. Da der ikke er kul i motoren slides den stort set aldrig.

• intensivZone øger spuletrykket i underkurven, og klarer meget snavset opvask, som f.eks. gryder
intensiveZone giver det bedste opvaskeresultat for gryder og pander. Det ekstra høje spuletryk og en øget temperatur, klarer selv de mest
genstridige gryder og fade.
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Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

SikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaber Barnesikret, AquaStop læknings beskyttelseBarnesikret, AquaStop læknings beskyttelseBarnesikret, AquaStop læknings beskyttelseBarnesikret, AquaStop læknings beskyttelse

Effekt WattEffekt WattEffekt WattEffekt Watt 2400 W2400 W2400 W2400 W

ModelModelModelModel SN43HS60CESN43HS60CESN43HS60CESN43HS60CE

ModelModelModelModel Til indbygningTil indbygningTil indbygningTil indbygning

VægtVægtVægtVægt 35,793 kg35,793 kg35,793 kg35,793 kg

Årligt energiforbrug - NY 2010Årligt energiforbrug - NY 2010Årligt energiforbrug - NY 2010Årligt energiforbrug - NY 2010 Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EUDirective 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EUDirective 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EUDirective 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EU

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

KommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologi Wi-FiWi-FiWi-FiWi-Fi

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V / 50/60 Hz220 - 240 V / 50/60 Hz220 - 240 V / 50/60 Hz220 - 240 V / 50/60 Hz

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Indstillelige front benIndstillelige front benIndstillelige front benIndstillelige front ben

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 0,93 kWt0,93 kWt0,93 kWt0,93 kWt

Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus 9,5 liter9,5 liter9,5 liter9,5 liter

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

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,75 m1,75 m1,75 m1,75 m

VandforbindelseVandforbindelseVandforbindelseVandforbindelse Varm & koldVarm & koldVarm & koldVarm & kold

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 24 timer24 timer24 timer24 timer

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Indikator for resterende tid, indikator af vandtilløbIndikator for resterende tid, indikator af vandtilløbIndikator for resterende tid, indikator af vandtilløbIndikator for resterende tid, indikator af vandtilløb

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

Funktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasning Justerbar plint, Flex-kurvesystemJusterbar plint, Flex-kurvesystemJusterbar plint, Flex-kurvesystemJusterbar plint, Flex-kurvesystem


	PriceField: 8.299,00 kr.


