
Startfördröjning 
upp till 8 timmar

Ljudnivå 
49 dB

5 disk- 
program

Rymmer
6 kuvert • Rymmer 6 standardkuvert

• Lagom för 1-2 personer
• 5 olika diskprogram
• Snabbprogram 30 minuter
• Startfördröjning upp till 8 tim
• Låg ljudnivå - 49 dB
• Energiklass F

Teknisk data om Elvita CBD6601V Bänkdiskmaskin

Bredd 550 mm

Djup 500 mm

Höjd 440 mm

Färg Vit

Vikt 20 kg

Spänning 220-240 V~

Effekt 1170-1380 W 

Frekvens 50 HZ

Med Elvita får du plats för allt det du uppskattar. Du får noga utvalda 
produkter med kloka lösningar till ett bra pris, designade för att lösa 
vardagen. Det är produkter för hela hemmet, som ger plats åt hela livet.
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Liten i storlek – stor i kapacitet! 
Mindre hus, lägenhet eller stuga? Inte sjutton ska du behöva 
diska för hand bara för att du bor mindre. Få mer tid över till 
annat medan din disk blir skinande ren med hjälp av denna 
diskmaskin. Liten i sin storlek kan den här diskmaskinen lätt 
placeras på diskbänken eller ett sidobord i köket. Stilren i 
sin design behöver den inte skämmas för sig. Rejält smutsig 
disk, glas eller tidsbrist, denna diskmaskin erbjuder olika 
val beroende på vad du och din disk behöver. Synka disken 
med ditt vardagsschema och se till att disken är klar precis 
när du behöver det. 
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61 kWh

6.5 L6 x
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