
SPU 68M02SK balta

SPU 68M05SK ner. plieno

Produkto charakteristikos

Efektyvumas ir pajėgumas
– Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+
– Džiovinimo klasė: A
– Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 2660 l
vandens / 237 kWh kWh elektros (280 plovimo ciklų)

– 10 indų komplektų
– Triukšmo lygis: 44 dB(A) re 1 pW

Programos ir specialios funkcijos
– 6 programos: intensyvi 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,
Programa stikliniams indams 40°C, greita 45°C,
Pirminis skalavimas

– 3 specialios programos: IntensiveZone, VarioSpeed,
labai sausa

Dizainas ir patogumas
– VarioFlex krepšių sistema
– VarioDrawer - viršutinis krepšys
– DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
– RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3
pakopos)

– Durelės su Servo-lock® užraktu
– auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų
skalbimo priemonių

– Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 h

Technologija
– viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
– „EcoSilence“ pavara
– Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
– Šilumokaitis
– Elektroninis vandens minkštinimas
– Elektroninė druskos trūkumo indikacija
– Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
– Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių
gofruotą filtrą

– Elektroninis likusio laiko parodymas
– Vidinis korpusas: Nerūdijančio plieno vidus
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Saugumas
– AquaStop
– Apsauga nuo vaikų veiksmų: Durelių blokavimas,
Užraktas nuo vaikų - funkcijų blokavimas

Montavimas
– Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

Papildomi priedai
Q 8C0000792 45 cm indaplovei apsauga nuo vandens
SGZ 1010 Ileidimo ir išleidimo žarnos
SMZ 5001 Papildomi priedai indaplovei
SMZ 5005 Apsaugine plieno juostele indaplovei
SMZ 5300 Papildomi priedai indaplovei

EAN-kodas
4242002836157
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Pagrindinė informacija
Prijungimo galia (W): 2400
Gaminio išmatavimai (mm): 815 x 448 x 573
Montavimo angos dydis mm (A x P x G): 815-875 x 450 x 573
Elektros laidos ilgis (cm): 175
Programos ciklo trukmė (min): 195
Baigtos programos režimo trukmė - NEW (2010/30/EC): 0

Sukūrimo data: 2014-09-17

Piktogramos

Automatinės indaplovės programos
Automatinės programos, kaip pavyzdžiui 65-
75°C arba 45-65°C, automatiškai nustato,
kokie purvini yra jūsų indai ir parenka
tinkamiausią temperatūrą, plovimo trukmę ir
ciklų kiekį.

VarioDrawer stalčius
Inovatyvus VarioDrawer stalčius pakeičia
stalo įrankių krepšelį, kad liktų daugiau
vietos apačioje. Šis stalčius yra lengvai
išimamas, norint įdėti ar išimti įrankius, taip
pat stalčiuje gali tilpti espreso puodeliai bei
virtuviniai įrankiai, netgi ilgas kojeles
turinčios vyno taurės viršutiniame
krepšelyje.

VarioSpeed
Jei jūs skubate, su VarioSpeed programa jūs
galite sutrumpinti indaplovės veikimo laiką
perpus, tačiau visvien džiaugtis puikiais
plovimo rezultatais.

EcoSilence Drive™
Skalbimo mašinos širdis yra jos variklis.
Bosch EcoSilence Drive variklis tylesnis bei
galingesnis nei ankstesni. Variklis neturi
jokių anglinių šepetukų, kurie yra kituose
elektriniuose varikliuose, todėl sumažinama
trintis. Šis variklis taupiau vartoja elektros
energiją, skleidžia mažesnį triukšmą, yra
ilgaamžiškesnis.

AquaSensor jutiklis
Jutiklis patikrina, koks nešvarus yra vanduo
prieš skalavimą ir priklausomai nuo to gali
panaudoti tą patį vandenį pagrindiniam
plovimo ciklui. Jei vanduo nėra labai
nešvarus, tuomet jis yra panaudojamas dar
kartą. Su AquaSensor jutikliu gali būti
sutaupoma apie 20%, arba 4 litrai vandens.

Aquastop® apsauga nuo vandens
nutekėjimo visą parą
Leidžia apsaugoti nuo visų pavojų, kuriuos
gali padaryti vanduo. Su AquaStop® sistema
mes garantuojame prietaiso saugumą visos
garantijos metu. AquaStop® automatiškai
nutraukia vandens tiekimą jo nutekėjimo
atveju. Taip pat tai yra vožtuvas, apsaugantis
nuo išpumpavimo, net kai indaplovė yra
išjungta.
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DuoPower™ purkštukai
Dvigubi vandens purkštuvai viršutiniame
krepšelyje užtikrina tinkamą vandens
cirkuliaciją visuose indaplovės kampuose.
Yra 45 cm skersmens indaplovėse.

Plovimo pradžios atidėjimas
Dauguma iš mūsų Bosch indaplovių turi
plovimo pradžios atidėjimo funkciją: 3, 6, 9
ar iki 24 valandų (priklausomai nuo
modelio).
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