
QB6256W Diskmaskin

Extra kraftig ProClean™-teknologi för perfekt
rengöring
ProClean™-systemet ger extra kraftig rengöring även
om maskinen är full, tack vare den unika
dubbelrotationsarmen med 5 spraynivåer.

Energiklass A+ med unik AutoOff-funktion – 10 % mindre energi än
energiklass A
Produkter med energiklass A+ använder 10 % mindre energi än en A-klass.
Denna modell har också den unika AutoOff-funktionen – den använder ingen
energi när programmet är klart.

Den tystaste diskmaskinen på marknaden!

Programmet Extra Silent på den här diskmaskinen är den tystaste på
marknaden. Ljudnivån under diskprogrammet är bara 37 dB – inte mer än en
viskning!

Produktegenskaper :

XXL-utrymme•
Energieffektivitetsklass: A+•
Invertermotor•
Satellitsprayarm sprider vattnet bättre•
Extra spolarm i taket•
Senare start från 1 till 24 timmar•
Multitab-funktion•
Visning av återstående programtid•
Auto Off•
Program: Extra Silent, Pro 70°, 30 MIN
60°, AutoSense, Eco 50°

•

Överkorg med: Fällbara kopphyllor•
Underkorg med: Lägre korg med 2 fällbara
tallrikshållare

•

Bestickkorg•
Indikator för påfyllning av salt &sköljmedel•

Teknisk data :

Installation : Underbyggd•
Mått och
installation : __________________

•

Djup, mm : 580•
Höjd, mm : 818•
Bredd, mm : 596•
Sladdlängd, ca meter : 1.6•
Längd tömningsslang, cm : 180•
Tilloppsslang, cm : 180•
Prestanda : __________________•
Torkeffektbetyg : A•
Energieffektivitetsklass : A+•
Deklarerat program : Eco 50•
Kapacitet IEC-kuvert : 12•
Ljudnivå IEC 60704, dB(A) : 39•
Sprayarm, typ : Satellitsprayarm•
Typ av sprayarm i tak: : Sprayarm•
Material i trumman : Rostfritt stål•
Värmeelement, typ : Dold•
Display : LED-display, 3 tecken•
Översvämningsskydd : Hel botten och
flottör

•

Energi : ________________•
Årlig energiförbrukning, kWh : 290•
Årlig vattenförbrukning, liter : 2860•
Övrigt : _________________•
Tilloppsslang, typ : Aqua control•
Avhärdare : Ja•
Vattenanslutning : Varmt eller kallt•
Nettovikt, kg : 45•
Säkring, A : 10•
Spänning, V : 220-240•
Produktnummer (PNC) : 911 444 082•

Produktbeskrivning :

Den perfekta diskmaskinen för bostäder
med öppna planlösningar. Mycket tyst
diskmaskin - med sina 39 dB riskerar du
inte bli störd när maskinen är igång.
Förutom den låga ljudnivån är maskinen
också extra effektiv tack vare 5 spolnivåer
och satellitsprayarm.


