
SX 736X03FE € 1 039*

*Suositushinta

Tuotteen ominaisuudet

Suorituskyky ja kulutus
k Energiatehokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)
k Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä /
266 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan
kylmävesiliitännän yhteydessä)

k 14 astiastoa
k Äänitaso: 46 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot
k 6 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Pika 65 °C, Party 45 °C, Esihuuhtelu

k 3 erikoistoimintoa: varioSpeed Plus, puoliTäyttö,
tehoAlue

k Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja
kalkkikerrostumia

Muotoilu ja käyttömukavuus
k vario-korijärjestelmä
k varioDrawer - 3. koritaso ruokailuvälineille ja pienille
kupeille -3.koritaso aterimille ja pienille kupeille

k pesuaineAnnostelija: teline, josta pesuainetabletti
liukenee tasaisesti pesun aikana

k 3-tasoinen rackMatic-korihissi
k Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus
k auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti
k infoLight: lattiaan heijastuu merkkivalo kun ohjelma on
käynnissä

Tekniikka
k iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
k Sensorit: aquaSensor, määräSensori
k Vedenpehmennyselektroniikka
k LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisäykselle
k LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
k Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on
poimutettu mikrosuodatin

k Pesutilan materiaali: teräs
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Turvallisuus
k aquaStop
k Lapsilukitus luukulle

Asennus
k VarioHinge-liukusaranakiinnitys mahdollistaa
monipuolisemmat asennustavat; luukun kalusteovi
liukuu avattaessa syrjään väistäen sokkelin tai alla olevan
kalusteen

k Edestä säädettävät takajalat
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Lisävarusteet
SZ 72010 aquaStop-jatkoletku € 38
SZ 73001 Hopeanpesukori € 15
SZ 73015 Kiinnityslistat, teräs, 86,5 cm € 36
SZ 73100 Ruokailuvälinekori € 24
SZ 73300 Lasiteline 4 viinilasille € 27
SZ 73640 Erikoiskori juomalaseille € 50

EAN-koodi
4242003813089

Perustiedot
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY): A++
Melutaso (dB re 1 pW): 46
Referenssiohjelman kokonaiskestoaika (min): 210
Left on-mode pituus - UUSI (2010/30/EU): 0
Tuotteen mitat (K x L x S) mm: 865 x 598 x 550
Virtajohdon pituus (cm): 175

Luotu: 2018-05-23

Piktogrammit

infoLight

Astianpesukoneemme ovat niin hiljaisia, että on
vaikea tietää ovatko ne todella käynnissä.
Tämän takia olemme kehittäneet infoLight
-toiminnon. Lattiaan kohdistettu merkkivalo
kertoo pesuohjelman olevan käynnissä. Kun
valo sammuu, tiedät että ohjelma on päättynyt
ja astiasi ovat jälleen puhtaita.

iQdrive

Sama suorituskyky, alhaisempi energiankulutus;
lyhyt ohjelman kesto mutta optimaaliset
tulokset – ja aina miellyttävän hiljaa ohjelmasta
riippumatta. iQdrive-moottorille nämä eivät
tuota ongelmaa. Ja kaiken lisäksi moottori on
käytännössä lähes kulumaton.

varioDrawer

varioDrawer tuo lisätilaa aivan uudella tasolla.
Erityismuotoilunsa ansiosta se tekee tilaa paitsi
aterimille, myös kauhoille, salaattiottimille,
espressokupeille sekä muille pienille astioille. Ja
koska alakorissa ei enää tarvita aterinkoria, siinä
on tilaa jopa 14 hengen astioille.

Automaattiohjelma

Kun automaattiohjelma on valittu, aquaSensor
tarkistaa veden likaisuuden ja kontrolloi, milloin
ja minkä verran puhdasta vettä lisätään, sekä
säätää samalla astianpesulämpötilan.
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intensiveZone

Valitsemalla intesiveZone-ominaisuuden voit
lisätä veden suihkutuspainetta alakorin erittäin
likaisille astioille. Yläkorin osalta ohjelma ei
muutu, joten astiat puhdistuvat siellä edelleen
hellävaraisesti.

varioSpeed Plus

Valitsemalla varioSpeed Plus -toiminto voidaan
pesuaikaa lyhentää jopa 66 %*. Lyhennetty
pesuaika näkyy heti jäljellä olevan ajan
näytössä. Tuloksena aina säihkyvän puhtaat ja
kuivat astiat. * Tämä ei koske esihuuhtelu- ja
pikapesuohjelmia.

Pesuaineannostelija

Pesuaineannostelija pudottaa pesutabletin
suoraan pieneen keruuastiaan. Tarkkaan
suunnattu vesisuihku liuottaa tabletin nopeasti.
Pesuaine leviää tasaisesti joka puolelle konetta
ja takaa aina optimaalisen pesutuloksen.

rackMatic

Korin yläosassa on mekanismi, jota painettaessa
yläkorin korkeutta voidaan säätää kätevästi
kolmelle eri tasolle. Koneen täyttäminen ja
tyhjentäminen helpottuu erityisesti isoja
kattiloita ja pannuja pestäessä.

varioHinge

varioHinge on optimaalinen saranaratkaisu, kun
halutaan, että keittiökaapistojen etupaneelien
väliset raot ovat mahdollisimman pienet,
sokkelit matalat ja työtasot korkeat. varioHinge-
saranalla varustetuissa astianpesukoneissa
etupaneeli nousee avattaessa hieman ylöspäin.
Keittiökalusteesta tulee yhtenäinen, eikä
etupaneeli kolhi sokkelia tai turvakaukaloa.

Mekaaninen luukun lukitus

Mekaaninen luukun lukitus – estää tahattoman
aukaisun pesun aikana.

XXL

XXL-astianpesukoneet hyödyntävät
nykyaikaisen keittiön työtason alle jäävän tilan
kokonaan. Sisätilaa on kasvatettu 5 cm:llä, mikä
tuo alakoriin enemmän tilaa korkeille astioille.
Ja ergonomialtaan optimoidun asennuksen
ansiosta astianpesukoneen täyttö ja tyhjennys
käy turhia kumartelematta.
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