
SN 45M207SK vit

SN 45M507SK rostfritt stål

Produktegenskaper

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

vatten / 262 kWh (baserat på 280 diskomgångar då
maskinen är kopplad till kallvatten)

k Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
k 13 standardkuvert

Program och specialfunktioner
k 5 program: Intensiv 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Party

45°C, Försköljning
k 1 specialfunktion: varioSpeed Plus

Design och komfort
k varioFlex korgsystem
k Bestikkorg i underkorgen
k doseringsAssistent
k 3-stegs rackMatic®: höjdjusterbar överkorg
k Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
k auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
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
k Elektronisk resttidsindikator
k funktionsspärr för manöverpanelen

Säkerhet
k aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i

köket
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k Barnsäkerhet: luckspärr, funktionsspärr för
manöverpanelen

Installation
k Bakre fot justerbar framifrån

Extra tillbehör / Passar till
Q 8CNPG0060 Droppskyddsbricka, 60 cm
SZ 73001 Silverbestickkorg

EAN-kod
4242003642245

Basfakta
Anslutningseffekt (W): 2400
Mått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573

speedMatic Diskmaskin, 60 cm
Vit
SN 45M207SK

BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna, Telefon: 08-734 12 00
www.siemens-home.se
Konsumentinformation: 08-734 12 99.



Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
Anslutningskabelns längd (cm): 175
Referensprogrammets totala programtid (min): 210
Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0

Skapad: 2014-09-27

Piktogramförklaringar

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.

varioSpeed Plus

Med Variospeed Plus aktiverad, kommer det
valda programmet att köras upp till 66 %
snabbare, utan att göra avkall på tvätt- eller
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.

aquaStop®

Förhindrar alla sorters vattenskador. Vi
garanterar säkerheten i aquaStop®-systemet
under diskmaskinens hela livslängd.

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.
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