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Serie | 6 съдомиялни

SPV69T70EU »SuperSilence«
ActiveWater съдомиялна 45
см
За пълно вграждане

ActiveWater 45 със система за кошници
VarioFlexPro и чекмедже VarioPro:
предлага максимална гъвкавост и
използване на пространството.
● Система кошници VarioFlex Pro & Vario-чекмедже Pro:

видимо по-голяма гъвкавост & място.
● Клас на енергийна ефективност A++: мие много ефикасно.
● SuperSilence: изключително безшумна работа само при 44

dB.
● Опция HygienePlus: миене при по-висока температура за по-

добро поддържане на хигиена.
● TimeLight: точно оставащото време ясно се отразява на

пода.

Техническа информация
Консумация на вода (l) :  9,5
за вграждане/ свободностоящ :  Вграден
Височина без плот (mm) :  815
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) :  815-875 x 450 x 550
Дълбочина с отворена на 90° врата (mm) :  1150
регулируеми крачета :  Yes - front only
Максимална регулировка на крачетата (mm) :  60
Нето тегло (kg) :  36,0
бруто тегло (kg) :  38,0
макс. натоварване на захранващ кабел (W) :  2400
Енергия (A) :  10
напрежение :  220-240
честота (Hz) :  50; 60
Дължина на захранващия кабел (cm) :  175
Вид щепсел :  Gardy щепсел със заземяване
Дължина на маркуча за входящата вода (cm) :  165
Дължина на отходния маркуч (cm) :  205
EAN код :  4242002864075
брой позиционни настройки :  10
Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC) :  A++
Консумация на енергия годишно (kWh/annum) - нов (2010/30/
EC) :  211
Консумация на енергия (kWh) :  0,75
Консумация на енергия в режим "оставена включена" (W) -
NEW (2010/30/EC) :  0,10
Консумация на енергия в режим "изключена" (W) - NEW
(2010/30/EC) :  0,10
Годишна консумация на вода (l/annum) - нов (2010/30/EC) :

 2660
Клас на изсушаване :  A
Програма за сравнение :  Eco
Продължителност на цикъла при стандартна програма (min) :

 195
Ниво на шум (dB) :  44
Типология на инсталиране :  Напълно интегрирана

'!2E20AC-igeahf!
Допълнителни аксесоари
SGZ1010 : Удължение за маркуч за чиста и мръсна во
SMZ5000 : Комплект за съдомиялна, за вази / шишета
SMZ5300 : Държач за чаши за вино
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SPV69T70EU »SuperSilence«
ActiveWater съдомиялна 45 см
За пълно вграждане

ActiveWater 45 със система за кошници
VarioFlexPro и чекмедже VarioPro:
предлага максимална гъвкавост и
използване на пространството.

Капацитет / разход

- Енергиен клас: A++ (в скала за енергийна ефективност от A
+++ до D)

- Разход на енергия в програма Eco 50: 211 kwh/годишно
на база 280 стандартни работни цикли със студена вода
и използване на нискоенергийните програми. Реалното
потребление на енергия зависи от начина на използване на
уреда.

- Разход на енергия в програма Eco 50 °C: 0.75 kwh

- Разход на енергия при връзване към топла вода при
програма Eco 50: 0.6 kwh

- Разход на вода в програма Eco 50: 2660 литра/годишно на
база 280 стандартни работни цикли. Реалният разход на
вода зависи от начина на употреба на уреда.

- Разход на вода в програма Eco 50: 9.5 л

- Клас на изсушаване A пo скала от G (най-лошо изсушаване)
до A (най-качествено изсушаване)

- Информацията се отнася за програма Eco 50. Тази
програма е подходяща за измиване на нормално
замърсени съдове и е най-ефективна по отношение на
комбиниран разход на енергия и вода.

- Продължителност на програмата Eco 50: 195 мин

- Консумация на енергия изкл. / неизкл. уред: 0.1 W / 0.1 W

- Времетраене в режим на готовност: 0 мин

- Разход на вода в програма Auto 45-65 °C: от 7 л, според
замърсяването

- Капацитет: 10 комплекта

- Ниво на шум: 44 dB(A) re 1 pW,

Техническа информация

- 6 програми: Auto 35-45, Auto 45-65,
Auto 65-75, Eco 50, Бърза 45, Предварително измиване

- 5 температури на измиване

- 4 специални функции: IntensivZone, VarioSpeedPlus,
половин зареждане, HygienePlus

Мощност и потребление

- Eко сушене

- DuoPower разпръскващи рамена в горната кошница

- Автоматично разпознаване на препарата

- AquaSensor, Сензор за зареждане

- EcoSilence мотор

- ActiveWater хидравлична система

- Топлообменник

- Техника за редуване на изплакването

- Електроника за регенерация

- Технология за предпазване на стъкло

- Асистент за дозиране

- Самопочистваща се филтърна система с трислоен
гофриран филтър

Програми и функции

- Flex 3 кошници с червени маркировки Touchpoints

- Кошница Vario Pro

- Сребристи кошници XXL

- Регулируема по височина горна кошница с Rackmatic (3-
степени)

- Сгъваеми поставки в горната кошница (3x)

- Сгъваеми поставки в долната кошница (4x)

- Рафт за чашки в горната кошница

- Рафт за чашки в долната кошница

- Дюза за измиване на големи съдове

Технология на измиване

- Управление- отгоре

- Електронен индикатор за оставащото време в минути

- Акустичен сигнал в края на програмата

- TimeLight - показване на остъчното време

- Цвят на индикатора: червен

- Отложен старт: 1-24 часа

- Електронен индикатор за добавяне на соли

- Електронен индикатор за добавяне на гланц

- Servo-заключване

- Заден крак, регулиращ се от предната страна

Индикатори и управление

- AquaStop с доживотна гаранция

- 28 програмни опции

- Материал на вътрешната част: неръждаема стомана
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SPV69T70EU »SuperSilence«
ActiveWater съдомиялна 45 см
За пълно вграждане


