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Siemens - Siemens SX75ZX48CE - Opvaskemaskine til integrering

Fremragende opvaskemaskine med Zeolith-tørring, og med et specielt
område til skånsom opvask af sarte glas.

• 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.

• flexComfort-kurve - nemt og hurtigt
De nye flexComfort-kurve med elegant design giver dig meget frihed, når
du skal fylde og tømme opvaskemaskinen. Uanset om der er tallerkener,
gryder, kopper eller vinglas. I Siemens opvaskemaskiner med flex kurve
finder hver tallerken hurtigt sin plads. OG med de nye
sikkerhedsfunktioner kan du nu placere dine fine glas i opvaskemaskinen
uden at være nervøs for at de går i stykker. Derudover gør de nye
lavfriktionshjul fyldning og tømning af maskinen nemmere.

• 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.

• Touchpoint - fleksibel komfort
Opvaskemaskiner fra Siemens har ikke bare et førsteklasses design. Markeringer i blåt i opvaskemaskinen gør, at du kan se alle mulige
kurvindstillinger med det samme. Store gryder kan stakkes på et øjeblik, så opvasken bliver hurtigere færdig. Vin- og champagneglas står
betydeligt mere stabilt.

• Innovativ og effektiv tørring - Zeolith-tørring
Zeolith-tørring tørrer dit service særdeles hurtigt og effektivt. Zeolith er et naturligt mineral, som kan absorbere fugt og omdanne det til
varme. Denne varme sendes rundt inde i maskinen og tørrer servicet hurtigt og energieffektivt - også plastik.

• sidelys - altid det vigtigste i syne med den elegante blå lysbjælke som driftsstatusindikator
Drift indikator i et elegant design. Med sideLight kan du straks se, om opvaskeprocessen er i gang. Under hele forløbet lyser et blåt lys i
venstre side af opvaskemaskinen. Og til det individuelle behov, har maskinen varioHinge, så maskinen også kan indbygges i et højskab
uden grimme spalter.

• Maksimal fleksibilitet ved montering - varioHinge
Med varioHinge skal du ikke gå på kompromis - den fuldintegrerede front tilpasser sig i højden, når lågen åbnes. varioHinge er også den
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Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

MærkeMærkeMærkeMærke SiemensSiemensSiemensSiemens

InstallationstypeInstallationstypeInstallationstypeInstallationstype Fuld integreretFuld integreretFuld integreretFuld integreret

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype OpvaskemaskineOpvaskemaskineOpvaskemaskineOpvaskemaskine

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

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

Max. IndbygningshøjdeMax. IndbygningshøjdeMax. IndbygningshøjdeMax. Indbygningshøjde 92,5092,5092,5092,50

Min. IndbygningshøjdeMin. IndbygningshøjdeMin. IndbygningshøjdeMin. Indbygningshøjde 86,5086,5086,5086,50

Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm)Indbygningshøjde (cm) 86,586,586,586,5

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Strømbeskyttelsesplade ¦ SalttragtStrømbeskyttelsesplade ¦ SalttragtStrømbeskyttelsesplade ¦ SalttragtStrømbeskyttelsesplade ¦ Salttragt

SikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaber AquaStop læknings beskyttelseAquaStop læknings beskyttelseAquaStop læknings beskyttelseAquaStop læknings beskyttelse

ModelModelModelModel Til indbygningTil indbygningTil indbygningTil indbygning

Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg)Vægt (kg) 48,264 kg48,264 kg48,264 kg48,264 kg

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) 50,5 kg50,5 kg50,5 kg50,5 kg

KommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologiKommunikationsteknologi Wi-FiWi-FiWi-FiWi-Fi

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype Elektronisk, berøringsstyringElektronisk, berøringsstyringElektronisk, berøringsstyringElektronisk, berøringsstyring

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation På toppen af dørenPå toppen af dørenPå toppen af dørenPå toppen af døren

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 0,83 kWt0,83 kWt0,83 kWt0,83 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 timer, program ending audible signalTidsnedsættelse med timer, program ending audible signalTidsnedsættelse med timer, program ending audible signalTidsnedsættelse med timer, program ending audible signal


	PriceField: 11.999,00 kr.


