
Serie | 4, Pilnībā iebūvējama trauku
mazgājamā mašīna, 45 cm
SPH4HMX31E

Papildu piederumi
SGZ1010 : Ieplūdes un izplūdes šļūtenes
SMZ5006 :

Praktiska trauku mazgājamā mašīna
ar viedo attālināto vadību, izmantojot
Home Connect lietotni. Piemērota arī
iebūvējamām virtuvēm ar augstiem
skapjiem.
● ExtraDry – īpaši rūpīgas žāvēšanas iespēja grūti žāvējamām

porcijām.
● Silence Plus: īpaši klusa darbība (44dB).
● Home Connect: mājsaimniecības ierīces ar viedo

savienojamību atvieglo ikdienas mājas dzīvi.
● Personalizējiet funkcijas ar vienu pieskārienu arī tad, ja

programmas jau lejupielādētas.
● InfoLight: sarkana informatīvā gaisma uz grīdas norāda, vai

trauku mazgājamā mašīna ir ieslēgta.

Tehniskā informācija
Ūdens patēriņš (l) :  9,5
Iebūvēts / Brīvi stāvošs :  Iebūvējams
Augstums ar darba virsmu (mm) :  0
Produkta izmēri (platums x dziļums) :  815 x 448 x 550
Nepieciešamais nišas izmērs uzstādīšanai (A x Pl x Dz) :

 815-875 x 450 x 550
Dziļums ar 90 grādu leņķī atvērtām durvīm (mm) :  1150
Regulējamas kājiņas :  Jā — tikai priekšpuse
Maksimāli regulējama kājiņa (mm) :  60
Neto svars (kg) :  31,089
Bruto svars (kg) :  32,8
Pieslēguma jauda (W) :  2400
Strāva (A) :  10
Spriegums (V) :  220-240
Frekvence (Hz) :  50; 60
Strāvas vada garums (cm) :  175
Kontaktdakšas veids :  Schuko/Gardy kontakts ar zem.
Ieplūdes šļūtenes garums (cm) :  165
Izvades caurules garums (cm) :  205
EAN kods :  4242005213481
Vietas iestatījumu skaits :  10
Energoefektivitātes klase (2010/30/EC) :  A+
Novērtētais enerģijas patēriņš gadā (kWh/annum) - (2010/30/
EC) :  237,00
Enerģijas patēriņš (kWh) :  0,83
Energopatēriņš ieslēgtajā režīmā (W) - NEW (2010/30/EC) :

 0,50
Energopatēriņš izslēgtajā režīmā (W) - NEW (2010/30/EC) :  0,50
Novērtētais ūdens patēriņš gadā (l/annum) (2010/30/EC) :

 2660
Žāvēšanas rezultāts :  A
Atsauces programma :  Eco
Atsauces programmas kopējais cikla laiks (min) :  220
Trokšņa līmenis (dB) :  44
Uzstādīšanas veids :  Pilnībā integrēts
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Serie | 4, Pilnībā iebūvējama trauku
mazgājamā mašīna, 45 cm
SPH4HMX31E

Praktiska trauku mazgājamā mašīna ar viedo
attālināto vadību, izmantojot Home Connect
lietotni. Piemērota arī iebūvējamām virtuvēm
ar augstiem skapjiem.

Veiktspēja un ietilpība

- 10 trauku komplekti

- A+ energoefektivitātes klase (diapazons energoefektivitātes
klasēs no A +++ līdz D)

- Žāvēšanas klase: A

- Trokšņu līmenis: 44(A) re 1 pWV

- Trokšņa līmenis (klusā programma) 41 dB(A) re 1 pW

- Wi-Fi

Programmas un speciālās funkcijas

- 6 programmas: Eco 50, Auto 45-65° 45-65°C, Intensive 70,
Express 65° 65, Silence 50, Favourite

- 3 speciālās funkcijas: Remote Start, Extra Dry, SpoD
VarioSpeedPlus

- Pre-Rinse

- Machine Care

- Silence on demand (via app)

- Taimeris: 1-24 stundas

Dizains un komforts

- R3

- VarioDrawer - galda piederumu grozs

- SX uz apakšējā turētāja

- Bloķētājs, lai novērstu apakšējā groza izkustēšanos.

- Rackmatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)

- DosageAssist

- InfoLight red

- Auto All in 1 - mazgāšanas līdzekļa noteikšana

- Nerūsošais tērauds

- VarioHinge

Tehnoloģija

- Ūdens un ielādes sensors

- EcoSilence Drive

- DuoPower smidzināšanas balsti augšējā grozā

- AquaMix-stiklo apsaugos technologija

- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru

Drošība

- AquaStop

- Programmas atlikušā laika indikators (min)

- Iekļauta plāksne aizsardzībai pret tvaiku
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