
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.

Barnlås Auto öppen Tyst

CDM6601V
Diskmaskin

• 60 cm bred – standardmått
• 14 kuverts kapacitet
• 8 diskprogram
• Startfördröjning upp till 24 timmar
• Barnlås

En diskmaskin för alla typer av hushåll
Detta är en lättanvänd diskmaskin. Den har en display med
8 valbara program för alla typer av smutsig disk. Starttiden kan
ställas in upp till 24 timmar i förväg och du kan aktivera barnlås
vid behov. Maskinens höga kapacitet gör den lämplig för
medelstora och stora hushåll.

Smarta och effektiva program
Diskmaskinen har många program och inställningar för att
hjälpa dig att ta hand om allt från glas och lätt smutsig disk till
kraftigt smutsig disk. Om du behöver disken snabbt finns ett
program som är klart på bara 30 minuter. För att förbättra
torkningen öppnar funktionen Auto öppen luckan när
diskningen har slutförts.

Allroundhjälp i vardagen
Du kan använda alternativet Fördröjning för att ha disken klar
när det passar dig. Använd alternativet Tyst om du behöver lugn
och ro. Högtemperaturprogrammet Hygien kan desinficera
disken och ECO-programmet hjälper dig att spara energi och
vatten. Vardag innebär inte att alla dagar är lika varandra. Den
här diskmaskinen gör dig redo.

Justerbara korgar och hylla
Maskinen har två korgar samt en bestickhylla som kan justeras
på olika sätt. Fäll upp mugg- och tallrikshyllorna för att göra
plats för stora verktyg. En bestickkorg ingår också.
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Produktegenskaper
Färg Vit

Installation Inbyggd

Kapacitet 14 kuvert

Fördröjd start Ja

Snabbdisk Ja

Spara ett favoritprogram Nej

Antal program 8

Översvämningsindikator Ja

Tekniska specifikationer
Nettovikt 43,5 kg

Höjd, justerbar 815–875 mm

Bredd 598 mm

Djup 570 mm

Djup med luckan öppen 1150 mm

Inbyggda dimensioner, min. höjd 820 mm

Inbyggda dimensioner, min. bredd 600 mm

Inbyggda dimensioner, min. djup 580 mm

Vatteninloppsslangens längd (B) 1,5 m

Vattenavloppsslangens längd (C) 1,6 m

Strömförsörjning (A) 220-240 V,
50 Hz

Sladdlängd, typ av kontakt 1,5 m, jordad

Märkström 9,5 A

Märkeffekt 1760–2100 W

Standardvattentryck 0,04 MPa ~
1 MPa

Nominell bullernivå 44 dB

Bullerklass B

Vattenförbrukning 11,0 liter/cykel

Energiförbrukning 0,849 kWh/
cykel

Energiförbrukning, 100 cykler 85 kWh

Energiklass D

Modellbeteckning CDM6601V

Läs mer om produktens energieffektivitet på
https://eprel.ec.europa.eu/. Använd modellbeteckningen för att
hitta information.

Mått

Energimärkning


