Með Elvita skapar þú pláss fyrir alla hlutina sem skipta þig máli. Þú færð
vandlega valda vöru með snjöllum lausnum fyrir gott verð, hannaða til að
gera lífið auðvelt. Vörur fyrir allt heimilið sem skapa pláss fyrir daglegt líf.
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Uppþvottavél fyrir vinnuborð
Sparnaður
kerfi

Hraðþvottur

Vatnsmýkingar
efni

•
•
•
•
•

Tekur borðbúnað fyrir 6 manns
5 þvottakerfi
Seinkuð byrjun allt að 8 klukkustundir
Sparnaður þvottalota
Smágerð og auðvelt að koma fyrir

Uppþvottavél sem auðvelt er að setja á vinnuborð
Þetta er lítil uppþvottavél fyrir vinnuborð og tekur lítið pláss. Hún
býður upp á 5 veljanleg kerfi, þar með talið valkost fyrir 30 mín.
hraðþvott, og fer vel með bakið þitt þar sem þú ert í borðhæð
við að setja diskana í. Þessi vél hentar öllum litlum heimilum þar
með talið smáíbúðum og sumarbústöðum.

Snjallkerfi og aðgerðir
Uppþvottavélin er með mörg kerfi og stillingar til að hjálpa þér
við að þvo allt frá glösum til lítið óhreins leirtaus til mjög óhreins
leirtaus. Vatnsmýkingarefnið kemur í veg fyrir kalk- og
steinefnaútfellingar á uppvaskinu.

Lítil að stærð, tekur mikið magn
Vélin er með eina stóra körfu auk bollagrindar og
hnífaparakörfu. Fjarlægðu bollagrindina til að skapa pláss fyrir
stór áhöld. Þessi uppþvottavél gæti verið lítil að stærð en hún
hefur samt heilmikið pláss fyrir allt uppvaskið þitt.

Fyrir öryggi þitt
Innbyggða yfirfyllingarvörnin þýðir að þú getur andað léttar því
komið er í veg fyrir mögulega yfirfyllingu.
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Eiginleikar vöru

Stærðir

Uppsetning
Rúmtak

Upplýsingarnar gætu verið háðar breytingum. Óviljandi villur gætu hafa slæðst inn í upplýsingarnar.

Litur

Hvít
Frístandandi,
fyrir vinnuborð
Borðbúnaður
fyrir 6 manns

Tímasett byrjun

Já

Hraðþvottur

Já

Vista uppáhaldskerfi

Nei

Fjöldi kerfa

5

Vatnsyfirflæðisvísir

Já

Tæknilýsing
Nettó þyngd

20,0 kg

Hæð

438 mm

Breidd

550 mm

Dýpt

500 mm

Dýpt með hurðina opna

812 mm

Lengd vatnsinntaksslöngu (B)

1,5 m

Lengd vatnsúttaksslöngu (C)

1,5 m

Raftenging (A)
Lengd snúru, tegund tengils
Uppgefinn straumstyrkur

220-240 V,
50 Hz
1,5 m,
jarðtengd
9,5 A

Málafl

1170-1380 W

Venjulegur vatnsþrýstingur

0,04 MPa ~
1 MPa

Uppgefið hávaðastig

49 dB

Hávaðamengunarflokkur
Vatnsnotkun
Orkunotkun
Orkunotkun, 100 lotur

Orkumerking

C
6,5 l/lotu
0,613 kWh/lotu
61 kWh

Orkunýtniflokkur

F

Gerðarauðkenni

CBD6602V

Fyrir upplýsingar um orkunýtni vörunnar skal fara til
https://eprel.ec.europa.eu/. Notaðu gerðarauðkennið til að
finna upplýsingar.
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