
Serie | 4, Brīvstāvoša trauku
mazgājamā mašīna, 60 cm, balts
SMS4HVW33E

Papildu piederumi
SGZ1010 : Ieplūdes un izplūdes šļūtenes
SMZ2014 : Groziņš krūzītēm/glāzēm
SMZ5100 : Vara galda piederumu groziņš
SMZ5300 : Vīna glāžu turētājs

Ietilpīga, pielāgojama trauku mazgājamā
mašīna ar attālināto vadību, izmantojot
Home Connect.

Tehniskā informācija
Ūdens patēriņš (l) :  9,5
Iebūvēts / Brīvi stāvošs :  Atsevišķi stāvošs
Augstums ar darba virsmu (mm) :  30
Produkta izmēri (platums x dziļums) :  845 x 600 x 600
Dziļums ar 90 grādu leņķī atvērtām durvīm (mm) :  1155
Regulējamas kājiņas :  Jā — tikai priekšpuse
Maksimāli regulējama kājiņa (mm) :  20
Neto svars (kg) :  52,342
Bruto svars (kg) :  53,6
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) :  190
EAN kods :  4242005192809
Vietas iestatījumu skaits :  13
Energoefektivitātes klase (2010/30/EC) :  A++
Novērtētais enerģijas patēriņš gadā (kWh/annum) - (2010/30/
EC) :  262,00
Enerģijas patēriņš (kWh) :  0,92
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) :  320
Trokšņa līmenis (dB) :  46
Uzstādīšanas veids :  Pabūvējams
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Serie | 4, Brīvstāvoša trauku mazgājamā
mašīna, 60 cm, balts
SMS4HVW33E

Ietilpīga, pielāgojama trauku mazgājamā
mašīna ar attālināto vadību, izmantojot
Home Connect.

Veiktspēja un ietilpība

- Trokšņa līmenis (klusā programma)44(A) re 1 pW

- Wi-Fi

Programmas un speciālās funkcijas

- 6programmas:Eco50,Auto 45-65°45-65°C,Intensive70,Express
65°65,Silence50,Favourite

- Pre-Rinse

- 4 speciālās funkcijas:Remote Start,Extra Dry,Half Load,SpoD
VarioSpeedPlus

- Machine Care

- Silence on demand(via app)

- Taimeris: 1-24 stundas

Dizains un komforts

- Teksta uzraksti (angļu val.)

- VarioFlex grozu sistēma

- VarioDrawer- galda piederumu grozs

- Bloķētājs, lai novērstu apakšējā groza izkustēšanos.

- SXuz apakšējā turētāja

- Rackmatic augšējais grozs ar regulējamu augstumu (3 līmeņi)

- DosageAssist

- mazgāšanas līdzekļa noteikšana

- Nerūsošais tērauds/Polinox

Tehnoloģija

- Ūdens un ielādes sensors

- EcoSilence Drive

- AquaMix-stiklo apsaugos technologija

- Pašattīrošā filtru sistēma ar 3 pakāpju filtru

Drošība

- Atlik.silt.indikāc., priekšā

- Bērnu drošības funkcija

- trīskārša ūdens aizsardz. 24h
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