
BÄNKDISKMASKIN CBD6602V
• Passar det lilla köket
• Lagom för 1-2 personer
• 5 diskprogram (Snabbprogram: 30 minuter)

Lilla kökets bästa vän 
Även de minsta av kök förtjänar en diskmaskin. Med Elvita 
bänkdiskmaskin CBD6602V behöver du inte välja mellan 
ren disk och plats; denna nätta diskmaskin är så pass liten 
att den kan placeras på en diskbänk eller ett mindre bord. 

Diska på dina villkor 
Oavsett om du behöver få disken klar i rykande 
fart, vinglasen skinande rena eller diska skonsamt 
och miljövänligt, hjälper denna maskin dig. Du kan 
dessutom bestämma när, tack vare den smarta 
startfördröjningsfunktionen. Bänkdiskmaskin CBD6602V är 
med andra ord en riktig vardagshjälte! 

Smart design
Trots bänkdiskmaskin CBD6602V kompakta storlek, 
innehåller den ändå allt du behöver från en diskmaskins 
interiör - såsom bestickkorg och kopphylla. Diskmaskinen 
har även en låg ljudnivå på 49dB och en snygg design 
som tål att synas i köket.

Produktegenskaper

Display  JA

Barnlås NEJ

Översvämningsskydd JA

Resttidsvisning NEJ

Automatiskt programval NEJ

Bestickkorg JA

Justerbar överkorg NEJ

Tidsinställd start  JA

Snabbprogram JA

WiFi NEJ

Invändig belysning NEJ

Torkningsfunktion NEJ

Inbyggd NEJ

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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Startfördröjning 
upp till 8 timmar

Ljudnivå 
49 dB

5 disk- 
program

Rymmer
6 kuvert
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Teknisk data
Bredd  550 mm 

Djup 500 mm

Höjd 440 mm

VIkt  20 kg 

Energiklass tvätt F

Färg Vit

Spänning 220-240 V~

Effekt 1170-1380 W

Frekvens 50 Hz

Programtid för standarddiskcykeln 230 min

Energiförbrukning för 10 tvättar 61 kWh


