DW50R4040BB

A+
A+

Zmywarka do zabudowy
45 cm

Cechy Główne

Cechy Dodatkowe

► Typ: do pełnej zabudowy

► Funkcja dezynfekcji

► Pojemność: 9 kompletów

► Opóźniony start (1-24h)

► Ukryty dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem LED w kolorze

► Program Multi tab – bez użycia soli i nabłyszczacza

błękitnym

► Opcja dodatkowego płukania

► 6 programów: Intensywny, Normalny, Eko, Szybki (mycie 20min.),

► Wskaźnik braku soli
► Wskaźnik uzupełnianie nabłyszczacza

Ekspresowy (mycie + suszenie 60min.), Delikatny
► 1/2 załadunku - możliwość zmywania w jednym koszu przy

► Koszyk na sztućce
► Składana półka na filiżanki

mniejszym zużyciu wody
► Regulacja wysokości górnego kosza

► Składane kolce

► Poziom głośności: 46 dB(A)

► Zabezpieczenie przed dziećmi
► Pełne zabezpieczenie przed zalaniem i wąż Aqua Stop
► Ramiona spryskujące: śmigło dolne / śmigło środkowe
► Wykończenie wnętrza: stal nierdzewna

Funkcja dezynfekcji

Program
ekspresowy

½ załadunku

Regulacja
wysokości
kosza

DW50R4040BB

A+
A++

Zmywarka do zabudowy
45 cm
Cechy unikalne
► Funkcja dezynfekcji – funkcja, dzięki której przy ostatnim
płukaniu temperatura wzrasta do 70⁰C i zostaje utrzymana
przez kilka minut.
► Wygoda użytkowania dzięki funkcji połowy załadunku gdy potrzebujesz umyć mniejszą ilość naczyń, skorzystaj
z opcji połowy załadunku, która pozwoli na zaoszczędzenie
energii, wody i czasu.
► Łatwe mycie dużych naczyń - dzięki wygodnej i prostej
regulacji górnego kosza możesz myć nawet duże naczynia.
Wystarczy podnieść lub opuścić górny kosz.

► Funkcja zabezpieczenia przed zalaniem zapewniająca
pełne bezpieczeństwo - cyfrowy czujnik zlokalizowany pod
zmywarką pozwala na natychmiastowe wykrycie wycieku z
wnętrza urządzenia. Pełne zabezpieczenie przed zalaniem

Efektywność energetyczna

zapewnia również funkcja Aqua Stop uniemożliwiająca

► Klasa energetyczna A+

wyciek z węża doprowadzającego.

► Zużycie energii: 0,77kWh/cykl
► Zużycie wody: 9,5 l/cykl
► Klasa zmywania A
► Klasa suszenia A

Inne:
► Kod produktu: DW50R4040BB/EO EAN: 8801643762360
► Wymiary (SxWxG): 448 x 815 x 550 mm
► Waga: 32 kg

