Serie | 4, Vrijstaande compacte
vaatwasser, 55 cm, wit
SKS62E32EU

ActiveWater Smart vaatwasser: goed voor
het milieu en uw portemonnee.
●
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Extra Droog: een optie om vaat die moeilijk te drogen is toch
goed droog te krijgen.
Glas 40°C programma: speciaal programma om glas te
reinigen en te drogen.
7-segment Display: geeft de resttijd aan en standaard
informatie, zoals de bijvul-status
AquaStop: Bosch garantie voor een 100% gegarandeerde
bescherming tegen waterschade gedurende de levensduur van
het apparaat.
Glasbeschermingstechnologie: voor een extra voorzichtige
behandeling van je glazen.

Technische Data

Optionele accessoires
SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop

Waterverbruik (l) :
8,0
Uitvoering :
Vrijstaand
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :
0
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :
450 x 551 x 500
Diepte met 90° geopende deur (mm) :
845
In hoogte verstelbare pootjes :
Nee
Verstelbare sokkel :
Nee
Nettogewicht (kg) :
21,885
Brutogewicht (kg) :
23,6
Aansluitwaarde (W) :
2400
Minimale smeltveiligheid (A) :
10
Spanning (V) :
220-240
Frequentie (Hz) :
50; 60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) :
175
Type stekker :
Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :
165
Lengte afvoerslang (cm) :
215
EAN-code :
4242005198047
Aantal couverts :
6
Energie-eﬃciëntieklasse (2010/30/EG) :
A+
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :
174,00
Energieverbruik (kWh) :
0,61
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/
EG) :
0,10
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,10
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2240
Droogprestaties :
B
Referentieprogramma :
Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :
235
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :
49
Type installatie :
Tafelmodel
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Serie | 4, Vrijstaande compacte vaatwasser,
55 cm, wit
SKS62E32EU
ActiveWater Smart vaatwasser: goed voor
het milieu en uw portemonnee.

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Glass
40°C, Snel 45°C en Voorspoelen

- 2 Speciale functies: VarioSpeed, Extra Droog
- 5 Reinigingstemperaturen
- Golf-sproeiarmen
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid
- Warmtewisselaar
- Glasbeschermingstechniek
- AquaSensor
Bediening / Gemak:

- Draaiknop met geïntegreerde start-toets
- Digitaal display met rode indicaties
- Resttijdindicatie in minuten
Comfort / Zekerheid:

- Flexibel korfsysteem: zilverkleurige korven met kopjesrekken
en ﬂexibele bestekkorf

- Starttijdkeuze 1-24 uur
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille
motortechnologie

- Afwasmiddelherkenning
- Navulindicatie: zout
- Glansspoelmiddel
- AquaStop: Bosch garantie: de meest betrouwbare
waterbeveiliging met levenslange garantie

Toebehoren:

- Zelfreinigend ﬁlter met 3-voudig ﬁltersysteem
Technische speciﬁcaties:

- Afmetingen (hxbxd): 45 x 55.1 x 50 cm
- Kuipmateriaal: polinox
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