
Elvitan avulla saat tilaa kaikelle arvostamallesi. Tarkkaan valitut tuotteet ja
älykkäät ratkaisut helpottavat elämää edullisesti. Tuotteita koko kotiin, tilaa
arkeen.

Lapsilukko Automaattinen
avaus

Turbonopeus+

CDM5600V
Astianpesukone

• 60 cm leveä – vakiomitta
• 14 astiaston kapasiteetti
• 8 pesuohjelmaa
• Viivekäynnistys jopa 24 tuntia
• Lapsilukko

Astianpesukone kaikenlaisille kotitalouksille
Tämä on helppokäyttöinen astianpesukone. Sen näytössä on
8 valittavaa ohjelmaa kaikenlaisille likaisille astioille.
Käynnistysajan voi asettaa jopa 24 h etukäteen, ja voit aktivoida
lapsilukon tarpeen mukaan. Koneen suuren kapasiteetin
ansiosta se sopii keskikokoisille ja suurille kotitalouksille.

Älykkäät ja tehokkaat ohjelmat
Astianpesukoneessa on monia ohjelmia ja asetuksia, jotta voit
pestä kaiken laseista kevyesti likaisiin astioihin ja erittäin likaisiin
astioihin. Jos tarvitset puhtaita astioita nopeasti, voit käyttää
astiat vain 30 minuutissa pesevää ohjelmaa. Kuivauksen
parantamiseksi Automaattinen avaus-toiminto avaa luukun,
kun pesu on valmis.

Säädettävät korit ja ritilä
Koneessa on kaksi koria sekä aterinritilä, ja ne kaikki ovat
säädettävissä eri tavoin. Yläkorissa on mukiritilä, jonka voit
taittaa tehdäksesi lisää tilaa suuremmille astioille, kuten
korkeille laseille. Myös alakorin lautasritilät voi taittaa tilan
tekemiseksi suurille keittiövälineille.

Sinä päätät, milloin sen tulee olla valmis.
Viive-lisävalinnan avulla voit valita, milloin sinulle sopii pesun
olevan valmis. Voit myös lyhentää pesuaikaa Turbonopeus+
-lisävalinnalla. Käytä vähemmän aikaa tiskaamiseen ja
enemmän hauskanpitoon.
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Tuotteen ominaisuudet
Väri Valkoinen

Asentaminen Sisäänrakennet
tu

Tilavuus 14 astiaston
kapasiteetti

Viivästetty aloitus Kyllä

Pikapesu Kyllä

Tallenna suosikkiohjelma Ei

Ohjelmien määrä 8

Veden ylivuodon ilmaisin Kyllä

Tekniset tiedot
Nettopaino 47,5 kg

Korkeus, säädettävä 815-875 mm

Leveys 598 mm

Syvyys 570 mm

Syvyys luukku auki 1150 mm

Sisäänrakennetut mitat, min. korkeus 820 mm

Sisäänrakennetut mitat, min. leveys 600 mm

Sisäänrakennetut mitat, min. syvyys 580 mm

Veden tuloletkun pituus (B) 1,5 m

Veden poistoletkun pituus (C) 1,6 m

Virtalähde (A) 220-240 V,
50 Hz

Johdon pituus, pistokkeen tyyppi 1,5 m,
maadoitettu

Nimellisvirta 10 A

Nimellisteho 1760-2100 W

Vakiovedenpaine 0,04 MPa ~
1 MPa

Nimellisäänitaso 44 dB

Melupäästöluokka B

Vedenkulutus 9,8 l/sykli

Energiankulutus 0,747 kWh/sykli

Energiankulutus, 100 sykliä 75 kWh

Energiatehokkuusluokka C

Mallin tunniste CDM5600V

Lisätietoja tuotteen energiatehokkuudesta on osoitteessa
https://eprel.ec.europa.eu/. Käytä mallin tunnistetta tietojen
löytämiseen.

Mitat

Energiamerkintä


