
SN 46T296SK vit 10190 kr*

SN 46T596SK rostfritt stål 11290 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms)

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda
k Energieffektivitetsklass: A++, Torkeffektivitetsklass: A
k Årlig konsumtion i program Eco 50°C: 2660 l vatten /

266 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är
kopplad till kallvatten)

k Ljudnivå: 40 dB(A) re 1 pW
k 14 standardkuvert

Program och specialfunktioner
k Vattenförbrukning i programmet Auto 45-65°C: från 7 l,

beroende av diskens smutsighet
k 6 program: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C,

Eco 50°C, Snabb 45°C, Försköljning
k 3 specialfunktioner: intensivZon, varioSpeed Plus,

Halfload
k 5 temperaturer

Design och komfort
k varioFlexPlus korgsystem
k varioDrawer Plus - toppkorg
k doseringsAssistent
k XXL-korgar i silver med handtag SE
k rackMatic® - 3-stegs höjdställbar överkorg
k Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
k auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
k Elektronisk resttidsindikator
k Ljudsignal vid programslut
k Startfördröjning: 1-24 timmar

Teknik
k iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
k Sensorer: aquaSensor, mängdSensor
k Värmeväxlare
k Avhärdningselektronik
k Elektronisk saltindikator
k Elektronisk glansmedelsindikator
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k Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat
microfilter

k Innerbehållare i rostfritt stål
k PiezoTouchControl (rostfritt stål)
k Toppbetjäning
k Högupplöst TFT display med symboler samt klartext

Säkerhet
k aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i

köket
k Barnsäkerhet: luckspärr

Installation
k Bakre fot justerbar framifrån

EAN-kod
4242003633571

Basfakta
Anslutningseffekt (W): 2400
Buller (dB re 1 pW): 40
Mått 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 573
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Piktogramförklaringar

TFT display med klartext

TFT-displayen ger en bättre kontrast och skärpa,
det är möjligt att tydligt se vad som står i
displayen från alla vinklar.

autoProgram

Programmet Auto 65-75°C och Auto 45-65°C
känner automatiskt av diskens smutsighetsgrad
och väljer temperatur, tid och antalet
sköljningar för att uppnå ett optimalt resultat.

doseringsAssistent

När tabletten släpps från diskmedelsfacket
hamnar den i en behållare på överkorgens
framsida. En välriktad vattenstråle löser snabbt
upp den, så att varje tablett utnyttjas optimalt.

Lägre ljudnivå

Speciell ljudisolering gör att Siemens
diskmaskiner är extra tysta. Dessutom slipper du
störande pumpljud vid programmets slut.
Ljudnivån för vår tystaste modell är bara 40 dB
(A) re 1 pW. Tystare än en dator.

iQdrive

iQdrive är en kolborstfri motor som drivs av en
permanentmagnet, vilket minimerar friktion och
slitage och gör den bättre än konventionella
motorer ifråga om prestanda och hållbarhet.
Kolborstfri magnetdrift ger även låg ljudnivå och
låg energiförbrukning.

varioSpeed

Med ett enkelt knapptryck kan disktiden
förkortas upp till 50 %, samtidigt som du får ett
utmärkt disk- och torkresultat.

Värmeväxlare

Värmeväxlaren tar vara på överflödig värme och
garanterar en jämn övergång mellan
temperaturer, vilket i sin tur ger skonsammare
och mer energieffektiv diskning.

varioDrawer Plus - ställbar toppkorg

Höj- och sänkbar tredje lastningsnivå. Ger
flexibelt utrymme för bestick och även porslin.

eco PLUS

Siemens har satsat mycket stora resurser på att
spara resurser. Och det är ett forskningsarbete
som betalat sig. Idag har Siemens en lång rad
produkter som ligger i topp vad gäller
energieffektivitet. Det är produkter som inte
bara sparar dyrbar energi, utan också pengar till
dig som användare, och väljer du någon av våra
eco PLUS-produkter gör du inte bara miljön en
tjänst, du sparar också pengar – med gott
samvete.

Siemens Special edition

Produkten säljs av speciellt utvalda Siemens
återförsäljare. Kontakta Siemens Kundtjänst tfn
08/734 1200 för närmare information!
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