Silence Plus Indaplovė, 45 cm pločio
Pilnai įmontuojama
SPV 46MX00E

SPV 46MX00E

€ 1 159*

*Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM
Utilizacijos mokestis įskaičiuotas: € 3,05 (be PVM)
Produkto charakteristikos
Efektyvumas ir pajėgumas
– Energijos efektyvumo klasė A+ (energijos efektyvumo
klasių skalėje nuo A+++ iki D)
– Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 2660 l
vandens / 237 kWh elektros (280 plovimo ciklų)
– 10 indų komplektų
– Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
– Triukšmo lygis (tyli programa): 43(A) re 1pW
Programos ir specialios funkcijos
– 6 programos: Intensiv 70 GC, Auto 45-65 GC, Eco 50
GC, Silence 50 GC, Glas 40 GC, 1h 65 GC
– 3 specialios funkcijos: VarioSpeedPlus, HygienePlus,
Extra Dry
– Machine Care speciali funkcija
Dizainas ir patogumas
– VarioDrawer
– VarioFlex krepšių sistema
– DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
– RackMatic® reguliuojamo aukščio viršutinis krepšys (3
pakopos)
– Durelės su Servo-lock® užraktu
– Auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų
plovimo priemonių
– Akustinis signalas programos pabaigoje
– Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 h
– InfoLight
Technologija
– viršutiniame krepšyje „DuoPower“ purkštuvai
– Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
– Šilumokaitis
– Elektroninis vandens minkštinimas
– Elektroninė druskos trūkumo indikacija
– Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
– Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių
gofruotą filtrą
– Vidinis korpusas: Nerūdijančio plieno vidus
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Saugumas
– AquaStop
Montavimas
– Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė
Papildomi priedai
SGZ 1010
SMZ 5000
SMZ 5003
SMZ 5005
SMZ 5300
SPZ 5100

Ileidimo ir išleidimo žarnos

Apsaugine plieno juostele indaplovei
Papildomi priedai indaplovei
Papildomi priedai indaplovei.

€ 43
€ 18
€0
€ 43
€ 31
€ 32

EAN-kodas
4242005068531
Pagrindinė informacija
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (2010/30/EC): A+
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW): 46
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Programos ciklo trukmė (min): 195
Baigtos programos režimo trukmė - NEW (2010/30/EC): 0
Gaminio išmatavimai (mm): 815 x 448 x 550
Elektros laidos ilgis (cm): 175
Sukūrimo data: 2019-10-23

Piktogramos
„EcoSilence“ pavaraTM

Machine Care

Norėdami padidinti savo plovimo
efektyvumą, sukūrėme ekonomišką
„EcoSilence“ pavarąTM. Ji yra išskirtinai tyli,
efektyvi ir užtikrina mažą elektros
suvartojimą. „EcoSilence“ pavaraTM dirba
be šepečių, yra itin tyli ir automatiškai
garantuoja geriausius rezultatus.

The Machine Care Program removes fat and
calcium deposits inside the machine and
keeps it fresh longer.

Glass 40° programme

„HygienePlus“ parinktis

„Glass“ 40° C programa švelniai išplauna
taures, net aukštos kokybės krištolo, ir
optimaliai išdžiovina, todėl jos tiesiog spindi.
Tai tapo įmanoma sumažinus temperatūrą,
sureguliavus skalavimo priemonės
temperatūrą ir pailginus džiovinimo laiką.
Blizgančios taurės be džiovinimo nuosėdų
yra aiškus puikių ir švelnių valymo rezultatų
įrodymas.

„HygienePlus“ yra nauja parinktis, kurią
galima įjungti daugelyje programų, ir kuri dėl
antibakterinio valymo užtikrina didžiausią
higieną. Efektas pasiekiamas skalavimo metu
naudojant aukštesnes temperatūras (iki 70 °
C), palaikomas maždaug 10 minučių. Todėl
„HygienePlus“ parinktis idealiai tinka
aukštus higienos standartus turintiems
žmonėms, pavyzdžiui, namų ūkiuose su
mažais vaikais arba turinčiaisiais alergijų.

LoadSensor

„InfoLight“

Įkrovos jutiklis.

Raudona LED dėmelė ant grindų praneša, ar
pilnai integruota indaplovė dar tebeveikia, ar
jau baigė plauti.

„DosageAssist“

Elektroninis uždelsimo laikmatis

„DosageAssist“ užtikrina optimalius plovimo
rezultatus ir tylesnį procesą. Iš skalbimo
priemonių stalčiuko skalbimo priemonė laša
į specialų lovelį viršutiniame krepšelyje, kur
yra visiškai ištirpinama.

Naudodami laiko uždelsimo funkciją, galite iš
anksto nustatyti, kad programa įsijungtų
pageidaujamu laiku. Tai leidžia patogiai
valdyti savo prietaisą bet kuriuo paros metu,
darbo valandomis ir naktį. Programai
prasidėjus, ekrane tiksliai rodomas likęs
laikas.
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„ActiveWater“ technologija

AquaSensor

Ši inovatyvi skalavimo technologija
maksimaliai padidina efektyvumą ir užtikrina
ekologišką skalavimą puikiems plovimo
rezultatams. Vanduo ir energija taupomi
naudojant specialų vandens paskirstymą,
optimizuotas filtrų technologijas, greitesnį
pašildymą ir geresnį siurblio veikimą
spartesnei vandens apytakai.

„AquaSensor“: dėmių aptikimas, kad indų
švara būtų nepriekaištinga.

AquaStop
Mes, dirbantys „Bosch“, rūpinamės jūsų
skalbiniais ir namų saugumu. „AquaStop“
sistemą sudaro dvisluoksnė vandens tiekimo
žarna, mechaninis tiekimo žarnos vožtuvas ir
ekranas. Pratekantis vanduo kaupiasi žarnos
apvalkale, nuo jo išbrinksta kempinė, kuri
mechaniškai sustabdo vandens srautą.
„Bosch“ garantuoja apsaugą nuo vandens
padarytos žalos skalbimas po skalbimo.

