
Med Elvita får du plads til alt det, du sætter pris på. Du får nøje udvalgte
produkter med intelligente løsninger til en god pris, designet til at lette
hverdagen. Det er produkter til hele hjemmet, som giver plads til hele livet.

Børnesikring Åbn
automatisk

Turbohastighed+

CDM5600V
Opvaskemaskine

• 60 cm bred – standardmål
• Kapacitet på 14 kuverter
• 8 vaskeprogrammer
• Forsinket start op til 24 timer
• Børnelås

En opvaskemaskine til alle typer husholdninger
Dette er en brugervenlig opvaskemaskine. Den har et display,
hvor der kan vælges 8 programmer til alle typer beskidt service.
Starttiden kan indstilles op til 24 timer i forvejen, og du kan
aktivere en børnelås, når det er nødvendigt. Maskinens store
kapacitet gør den egnet til mellemstore og store husholdninger.

Intelligente og effektive programmer
Opvaskemaskinen har mange programmer og indstillinger, der
hjælper dig med at klare alt fra glas og lidt snavsede tallerkener
til meget snavset lertøj. Hvis du brug for rent service hurtigt, er
der et program, som kan vaske det op på kun 30 minutter. For
at forbedre tørringen åbner funktionen Åbn automatisk lågen,
når programmet er færdigt.

Justerbare kurve og justerbart stativ
Maskinen har to kurve samt en bestikkurv, der alle kan justeres
på forskellige måder. Der er en koppestativ i den øverste kurv,
som du kan slå væk for at give plads til større ting, f.eks. høje
glas. Tallerkenstativerne i den nederste kurv kan også slås væk
for at give plads til større redskaber.

Du beslutter, hvornår den skal være færdig
Du kan bruge funktionen Forsinkelse for at få opvasken til at
slutte, når det passer dig. Du kan også bruge funktionen
Turbohastighed+ for at reducere vasketiden. Brug mindre tid på
opvask og mere tid på fornøjelser.
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Produktegenskaber
Farve Hvid

Installation Indbygget

Kapacitet 14 kuverter

Forsinket start Ja

Hurtigopvask Ja

Gem et yndlingsprogram Nej

Antal programmer 8

Indikator for vandoverløb Ja

Tekniske specifikationer
Nettovægt 47,5 kg

Højde, justerbar 815-875 mm

Bredde 598 mm

Dybde 570 mm

Dybde med åben låge 1150 mm

Indbygningsmål, min. højde 820 mm

Indbygningsmål, min. bredde 600 mm

Indbygningsmål, min. dybde 580 mm

Længde af vandindløbsslange (B) 1,5 m

Længde af vandudløbsslange (C) 1,6 m

Strømforsyning (A) 220-240 V,
50 Hz

Ledningslængde, stiktype 1,5 m, jordet

Nominel strøm 10 A

Mærkeeffekt 1760-2100 W

Standardvandtryk 0,04 MPa ~
1 MPa

Nominelt støjniveau 44 dB

Støjemissionsklasse B

Vandforbrug 9,8 l/cyklus

Energiforbrug 0,747 kWh/
cyklus

Energiforbrug, 100 cyklusser 75 kWh

Energiklasse C

Model-id CDM5600V

Detaljer om produktets energieffektivitet findes på
https://eprel.ec.europa.eu/. Brug model-id'et til at finde
oplysningerne.
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Energimærke




