
SPU 45II00S teräs/hopea € 1 059*

*Suositushinta

Tuotteen ominaisuudet

Suorituskyky ja kulutus
– Energiatehokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)
– Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2380 l vettä
/ 197 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan
kylmävesiliitännän yhteydessä)

– 9 astiastoa
– Äänitaso: 46 dB(A) re 1 pW
– Äänitaso (Silence): 43 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
– 5 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Silence 50 °C, Esihuuhtelu

– 3 erikoistoimintoa: VarioSpeed Plus, HygienePlus,
ExtraDry

– Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja
kalkkikerrostumia

– EcoDrying: luukku avautuu automaattisesti ohjelman
päätyttyä.

Muotoilu ja käyttömukavuus
– VarioFlex-korijärjestelmä
– PesuaineAnnostelija: teline, josta pesuainetabletti
liukenee tasaisesti pesun aikana

– RackMatic® ‒ korin 3-tasoinen korkeussäätö
– Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
– Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti
– Käynnistysajastin 1-24 h

Tekniikka
– DuoPower ‒ kaksinkertaiset suihkuvarret
tehokkaampaan astianpesuun

– EcoSilence Drive ‒ hiljainen ja kestävä hiiliharjaton
moottori

– Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
– Lämmönvaihdin
– Vedenpehmennyselektroniikka
– LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisäykselle
– LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
– Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa
on poimutettu mikrosuodatin
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– Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
– Pesutilan materiaali: teräs

Turvallisuus
– AquaStop
– Lapsilukitus valitsimille

Asennus
– Edestä säädettävät takajalat

Lisävarusteet
SGZ 1010 AquaStop-pidennys 2 m. € 36
SMZ 5005 Peitelistat astianpesukoneisiin, 81,5 cm € 36

EAN-koodi
4242005067497
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Perustiedot
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY): A++
Melutaso (dB re 1 pW): 46
Referenssiohjelman kokonaiskestoaika (min): 195
Left on-mode pituus - UUSI (2010/30/EU): 0
Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 815 x 448 x 573
Virtajohdon pituus (cm): 175

Luotu: 2018-05-24

Piktogrammit

EcoSilence DriveTM
Voidaksesi pestä vielä tehokkaammin,
olemme kehittäneet taloudellisen
EcoSilence DriveTM -moottorin. Sille on
ominaista nopeus, energiatehokkuus ja pieni
virrankulutus. Hiiliharjaton moottori on hyvin
hiljainen ja vakuuttaa erinomaisilla
pesutuloksillaan.

Machine Care
Machine Care –erikoisohjelma irrottaa
rasvaa ja kalkkikerrostumia laitteestasi,
pitäen sen uudenveroisena pidempään.

VarioFlex-korijärjestelmä
VarioFlex-korijärjestelmä takaa paremman
joustavuuden ja käyttömukavuuden
hopeanvärisissä astiakoreissa. Yläkorissa on
4 liikkuvaa osaa (2 lautastukea ja 2 tasoa),
joissa on tilaa laseille, pienet lautasille,
kupeille ja ruokailuvälineille, mutta myös
pitkävartisille viinilaseille ja kattiloille.
Alakorissa on 4 liikkuvaa lautastukea sekä
tilaa suuremmille kattiloille ja pannuille.

HygieniaPlus-toiminto
HygieniaPlus on uusi toiminto, joka voidaan
yhdistää moneen ohjelmaan. Sen teho
saavutetaan käyttämällä 70°C lämpötilaa
huuhtelun aikana noin 10 minuutin ajan,
jolloin saavutetaan mahdollisimman
hygieeninen lopputulos. Tämä tekee siitä
ihanteellisen niille joiden
hygieniavaatimukset ovat korkeat,
esimerkiksi talouksiin joissa on allergikkoja
tai pieniä lapsia.
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Täyttösensori
Täyttösensori toimii pyörimisnopeuden
tunnistimella, joka tunnistaa
vedenkorkeuden. Jos koneessa on runsaasti
astioita, astioiden kasteluun saatetaan
tarvita enemmän vettä, jolloin vedenpinta
laskee. Tässä tapauksessa koneeseen
syötetään lisää vettä. Jos koneessa on
vähemmän astioita, pesuun tarvitaan
vähemmän vettä. Näin täyttösensori takaa
aina optimaalisen vedenkulutuksen myös
puolilleen täytetyssä koneessa tai kun
koneessa on vähemmän astioita. Tämä
säästää vettä ja energiaa.

VarioSpeed Plus -erikoistoiminto
VarioSpeed Plus -toiminnon avulla täysi
koneellinen astioita puhdistuu ja kuivuu
lyhyemmässä ajassa. Yhdellä valitsimen
painalluksella voi tarvittaessa lyhentää
pesuaika jopa 66% puhdistustuloksen
pysyessä entisellään.

DuoPower
Laitteen pohjassa olevan suihkuvarren
lisäksi yläkorin kaksoisuihkuvarsi takaa
optimaalisen pesutuloksen. Ergonomiset
suihkuvarret takaavat tarkan vedenkierron,
joka yltää astianpesukoneen joka kulmaan.
Jokainen pesusykli on tarkasti ohjattu ja
puhdistaa lasit ja muut astiat hyvin varovasti.

Aloitusajan ajastin
Aloitusajan ajastimella ohjelman alku
voidaan ohjelmoida etukäteen. Voit siis
käynnistää laitteen kätevästi silloin kun
haluat – työpäivän aikana tai yöllä. Ohjelman
käynnistyttyä näyttö ilmoittaa ohjelman
jäljellä olevan ajan minuutin tarkkuudella.

ActiveWater-teknologia
Tämä innovatiivinen pesuteknologia
maksimoi tehon varmistaen
ympäristöystävällisemmän pesun ja
erinomaisen pesutuloksen. Kohdennettu
vedenjakelu, optimoitu suodatintekniikka,
nopeampi lämmitys ja suurempi
vedenkierron pumpputeho mahdollistavat
pienemmän veden- ja energiankulutuksen.

AquaSensor
AquaSensor säätelee veden kulutusta
astioiden likaisuuden mukaan valvomalla
huuhteluveden sameutta. Se päättää
huuhteluveden elintarvike-, rasva- tai
puhdistusainejäämien mukaan, onko
huuhtelu riittävä vai onko sitä jatkettava.
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