
SMU 46KS02S rostfritt stål

SMU 46KW02S vit

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda
– Energieffektivitetsklass: A++, Torkeffektivitetsklass: A
– Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l
vatten / 262 kWh (baserat på 280 diskomgångar då
maskinen är kopplad till kallvatten)

– 13 standardkuvert
– Ljudnivå: 46 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner
– 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C,
Glas 40 °C, 1h program 65 °C, Försköljning

– 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus,
ExtraDry

– Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett
och kalkavlagringar

Design och komfort
– VarioFlex korgsystem
– VarioDrawer - toppkorg
– DoseringsAssistent
– 3-stegs RackMatic®: höjdjusterbar överkorg
– Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/
stängning

– Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
– Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Teknik
– EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
– Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
– Avhärdningselektronik
– Elektronisk saltindikator
– Elektronisk glansmedelsindikator
– Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat
microfilter

– Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
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Säkerhet
– AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
– Barnsäkerhet: luckspärr, funktionsspärr för manöverpanelen

Installation
– Bakre fot justerbar framifrån

Extra tillbehör / Passar till
Q 8C0000802 Droppskyddsbricka, 60 cm 189 kr
SGZ 1010 AquaStop förlängning 340 kr
SMZ 2014 Glas/Kopp-korg 467 kr
SMZ 5001 BabyCare set 227 kr
SMZ 5006 Rostfria sidolister, 81 cm 340 kr
SMZ 5100 Variabel bestickkorg 227 kr
SMZ 5300 GlasSecure vinglashållare för fyra glas. 240 kr

EAN-kod
4242002974934

Basfakta
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): A++
Buller (dB re 1 pW): 46
Referensprogrammets totala programtid (min): 210
Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0
Produktmått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573
Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
Anslutningskabelns längd (cm): 175

Skapad: 2016-09-12
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Piktogramförklaringar

EcoSilence Drive
Bosch har tagit fram den effektiva
EcoSilence Drive motorn för att kunna göra
diskningen ännu mer energisnål. Den
utskiljer sig genom att vara extra tyst, extra
energieffektiv och förbruka minimalt med
ström. Motorn hos EcoSilence Drive har inga
kolborstar och det ger en mycket tyst drift
samtidigt som den diskar skinande rent.

Automatiska program
Vattenförbrukning, vattentemperatur och
disktid anpassas exakt till
nedsmutsningsgraden. Det ger bästa möjliga
resultat och sparar samtidigt vatten och
energi.

Mängdsensor
En varvtalssensor mäter vattennivån. Om det
finns mycket disk i maskinen behövs det en
större mängd vatten för att skölja över
disken och vattennivån i mätaren sjunker. Då
tillförs mer vatten. Om det är mindre disk i
maskinen behövs det en mindre mängd
vatten för att diska. På så sätt garanterar
mängdsensorn en optimal vattenförbrukning
även vid halv lastning eller mindre
diskmängd. Det sparar både energi och tid.

VarioSpeed Plus-funktion
Med ett enkelt knapptryck kan disktiden
kortas ner med upp till 66 % – utan att
diskresultatet försämras. Aktivera
VarioSpeed Plus när det måste gå extra
snabbt, till exempel vid stora
familjemiddagar eller fester. Diskar extra
snabbt helt enkelt.

Förinställning av starttid
Med funktionen förinställning av starttid kan
programmets starttid ställas in efter
önskemål i förväg. På så sätt kan du sätta
igång maskinen när som helst under dygnet.
Dessutom visas den exakta resttiden på en
display under hela programmet.

ActiveWater-teknologi
Teknik som sparar vatten och energi genom
optimerad filterteknologi, snabb
uppvärmning och en kraftfull pump gör att
vattencirkulationen ökar.

AquaSensor
Vattenförbrukningen anpassas efter vilken
typ av matrester disken har och hur smutsig
disken är genom att diskvattnet synas med
en infraröd stråle i AquaSensorn. Mängden
livsmedelsrester, fett eller rengöringsmedel i
diskvattnet avgör om diskprocessen är
tillräcklig, eller om extra sköljningar behövs.

AquaStop med säkerhetslöfte mot
vattenskador.
AquaStop-säkerhetssystem består av en
speciell tilloppsslang med två väggar, en
säkerhetsventil och en bottenkonstruktion
med nivåvakt. Bosch garanterar att systemet
ger 100 % skydd mot vattenskador – under
maskinens hela livslängd.
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Bosch Selected
Bosch Selected är ett sortiment som säljs av
vissa återförsäljare.
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