
Teknisk data om ELVITA CDI6600V Diskmaskin

Bredd 598 mm Vattenförbrukning per år 2744

Djup 550 mm Ljudnivå 44 dB

Justerbar höjd 815 mm Energiklass C

Färg Vit Display LED

Vikt 43,5 Översvämningsskydd JA

Rymmer antal 
standardkuvert 

14 st Spänning 230V

Antal diskprogram 7 Frekvens 50Hz

Snabbprogram JA Toppkorg JA

Startfördröjning JA (1-24 timmar) Justerbar överkorg JA

Autoprogram JA Indikator för salt & skölj-
medel

JA

Kontrollpanel Elektronisk Avhärdning JA
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75 kWh

2019/2017

100

9,8 L14 x

3:18 ABCD

44 dB

Funktioner
Du manövrerar inställningarna via en panel med display på luckans ovansida. Här kan du välja 
mellan 7 diskprogram. 
Du kan tidsinställa starten för att passa ditt schema på bästa sätt. Bestäm när du vill att den 
ska starta och ha disken klar när du behöver det. 

Invändig belysning
För att underlätta i-och urlastning har maskinen invändig belysning. Du kan enkelt justera den 
övre korgens höjd för att göra plats för större föremål i denna eller den nedre korgen. I den 
nedre korgen finns en bestickkorg.

Avhärdare för kalkfläckar
Ett tecken på att du har hårt vatten är att du brukar få kalkfläckar på glas och bestick. 
CDI6600V har en avhärdare tillsammans med diskmaskinssalt som är nödvändigt vid en 
hårdhetsgrad över 8° dH. Om du inte vet vad du har för hårdhet på vattnet i ditt område kan du 
kontakta kommunen för mer information. 

Trygghet
Diskmaskinen har försetts med översvämningsskydd för din säkerhet.

• Rymmer 14 kuvert
• Går att matcha med resten av köket
• Invändig belysning

Matcha med resten av ditt kök
Elvita diskmaskin CDI6600V byggs in med egen  
luckfront för att matcha resten av dina köksskåp.  
Luckfronten ingår inte. Diskmaskinen har plats för 14 
kuvert som passar bra till det normalstora till större 
hushållet.
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