
Serie | 6, Oppvaskmaskin til
underbygging, 60 cm, edelstål
SMU67TS05S

Ekstra tilbehør
SGZ1010 : AquaStop forlenger
SMZ2014 : Glasskurv
SMZ5005 : Rustfrie sidelister, 81 cm
SMZ5100 : VarioBestikkurv

En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir
et tørkeresultat som du kan stole på. Til og
med plast blir helt tørr. Den har plass til 14
standard kuverter.
● PerfectDry med Zeolith®: perfekt tørkeresultat med 3D

luftstrøm også på plast.
● SuperSilence Plus med extra tyst program: tyst diskmaskin

med 42 dB.
● Glass 40 ° C-programm: vasker og tørker glass veldig varsomt.
● Rackmatic: toppkurv høydejusterbar i tre trinn og byr slik på

mer plass, til for eksempel store tallerkener
● LED display: enkelt programvelger som også viser gjenstående

tid og status på kortprogram.

Teknisk data
Energieffektivitetsklasse: D
Energiforbruk for 100 sykluser med økonomiprogram: 85 kWt 
Maks antall plasseringsinnstillinger: 14
Vannforbruk i liter per syklus med økonomiprogram: 9,5 l 
Programvarighet: 3:15 t 
Luftbårne akustiske støyutslipp: 42 dB 
Klasse for luftbårne akustiske støyutslipp: B
Konstruksjonstype: Bygg-inn
Høyde på avtakbar topplate: 0 mm 
Mål: 815 x 598 x 573 mm 
Nisjemål (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm 
Godkjennelse: CE, VDE
Dybde med 90 graders åpen dør: 1150 mm 
Regulerbare føtter.: Ja - fra forsiden
Maksimale justeringsmuligheter føtter: 60 mm 
Justerbar sokkel: Både horisontal og vertikal
Nettovekt: 47,811 kg 
Bruttovekt: 50,0 kg 
Tilkoblingseffekt: 2400 W 
Sikring: 10 A 
Spenning: 220-240 V 
Frekvens: 50; 60 Hz 
Lengden på strømledningen: 175 cm 
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Lengden på inntaksslangen: 165 cm 
Lengden på avløpsslangen: 190 cm 
EAN-kode: 4242005171934
Installasjonstype: Bygg-under
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En oppvaskmaskin med PerfectDry som gir
et tørkeresultat som du kan stole på. Til og
med plast blir helt tørr. Den har plass til 14
standard kuverter.

- Energiklasse: A+++ (på en skala fra A +++ til D)

- Energiforbruk i programmet Eco 50: 237 kWh per år, basert på
280 oppvaskomganger med kaldt vann. Faktisk energiforbruk
avhenger av hvordan apparatet brukes.

- 14 standard kuverter

- Lydeffekt: 42 dB(A) re 1 pW

- Lydnivå (Stillegående): 40(A) re 1 pW

Program og spesialfunksjoner

- 7 programmes: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Stillegående 50 °C, Hurtig 60 °C, Glass 40 °C, Forvask

- 4 tilleggsfunksjoner: VarioSpeed Plus, HalfLoad, HygienePlus,
ExtraDry

- Machine Care : et spesialprogram som fjerner fett og
kalkavleiringer

- 6 temperaturtrinn

- Zeolith® -tørking

Design og komfort

- highTP med markerte touchpoints

- VarioDrawer Pro

- DoseringsAssistent

- Høydejusterbar overkurv med 3-trinns kurvheis

- Auto All-in-1: automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel

- Utsatt starttid: 1-24 timer

Teknologi

- EcoSilence Drive: energisparende og stillegående
motorteknologi

- Sensorer: AquaSensor, MengdeSensor

- Selvrensende filtersystem med 3-lags bølget mikrofilter

- Innerdel i rustfritt stål

Sikkerhet

- AquaStop: garantert beskyttelse mot vannskader

Installasjon

- Frontjusterbar bakfot
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