
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.

Barnalæsing Sjálfvirk opnun Hraðþvottur

CDM2601X
Uppþvottavél

• 60 cm breið – hefðbundin stærð
• Tekur borðbúnað fyrir 12 manns
• 4 þvottakerfi
• Seinkuð byrjun allt að 9 klukkustundir
• Barnalæsing

Glæsileg uppþvottavél sem klárar verkið
Þetta er glæsileg uppþvottavél sem auðvelt er að nota. Hún er
með skjá með 4 veljanlegum kerfum fyrir allar tegundir af
óhreinu uppvaski. Þú getur stillt kveikitímann allt að 9 klst.
fyrirfram. Vélin er með barnalæsingu og getur tekið mikið magn
og hentar því fyrir meðalstór og stór heimili.

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. Til að bæta þurrkun opnar
sívirka Sjálfvirk opnun aðgerðin hurðina þegar þvottinum er
lokið.

Þú ákveður hvenær hún á að vera tilbúin
Þú getur notað Seinkun valkostinn til að uppvaskið verði tilbúið
þegar þér hentar. Ef þú þarft hreinan borðbúnað fljótt þá er kerfi
sem þvær uppvaskið þitt á aðeins 30 mínútum. Fyrir uppvask
sem þarf vandlegan en samt hraðan þvott er 90 mínútna kerfið
tilvalinn valkostur. Eyddu minni tíma í uppvaskið og meiri tíma í
að gera eitthvað skemmtilegt.

Stillanlegar körfur og grind
Vélin er með tvær körfur auk hnífaparagrindar sem hægt er að
stilla á mismunandi vegu. Brjótið saman bollagrindina og
diskagrindina til að skapa pláss fyrir stór áhöld. Hnífaparakarfa
er einnig innifalin.

Hljóðlát og afkastamikil þurrkun
Hávaðastig uppþvottavélarinnar er lágt við þurrkun og
þurrkunin notar enga viðbótarorku. Hitaða vatnið gufar
einfaldlega upp, sest á veggina og er fjarlægt með dælu. Góð
fyrir bæði þig og umhverfið.
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Eiginleikar vöru

Litur Grá -
málmkennd

Uppsetning Innbyggður

Rúmtak Borðbúnaður
fyrir 12 manns

Tímasett byrjun Já

Hraðþvottur Já

Vista uppáhaldskerfi Nei

Fjöldi kerfa 4

Vatnsyfirflæðisvísir Já

Tæknilýsing
Nettó þyngd 35,5 kg

Hæð, stillanleg 815-875 mm

Breidd 598 mm

Dýpt 580 mm

Dýpt með hurðina opna 1150 mm

Innbyggt mál, lágm. hæð 820 mm

Innbyggt mál, lágm. breidd 600 mm

Innbyggt mál, lágm. dýpt 580 mm

Lengd vatnsinntaksslöngu (B) 1,5 m

Lengd vatnsúttaksslöngu (C) 1,6 m

Raftenging (A) 220-240 V,
50 Hz

Lengd snúru, tegund tengils 1,5 m,
jarðtengd

Uppgefinn straumstyrkur 9,5 A

Málafl 1760-2100 W

Venjulegur vatnsþrýstingur 0,04 MPa ~
1 MPa

Uppgefið hávaðastig 47 dB

Hávaðamengunarflokkur C

Vatnsnotkun 11,0 l/lotu

Orkunotkun 0,824 kWh/lotu

Orkunotkun, 100 lotur 82 kWh

Orkunýtniflokkur D

Gerðarauðkenni CDM2601X

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

Stærðir

Orkumerking


