
SMU 50D18SK rostfritt/silver 6490 kr*

SMU 50D22SK vit 5690 kr*

*Rekommenderat cirkapris inkl. moms och miljöavgift
Miljöavgift ingår med 5 kr (exklusive moms)

Produktegenskaper

Förbrukning och prestanda
– Energieffektivitetsklass: A+, Torkeffektivitetsklass: A
– Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 3300 l
vatten / 290 kWh (baserat på 280 diskomgångar då
maskinen är kopplad till kallvatten)

– 12 standardkuvert
– Ljudnivå: 48 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner
– 5 program: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C,
Party 45 °C, Försköljning

– 1 specialfunktion: VarioSpeed

Design och komfort
– Vario korgsystem
– Bestikkorg i underkorgen
– DoseringsAssistent
– Höjdjusterbar överkorg
– Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/
stängning

– Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
– Startfördröjning: 3, 6, 9 timmar

Teknik
– EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
– Sensorer: AquaSensor, MängdSensor
– Avhärdningselektronik
– Elektronisk saltindikator
– Elektronisk glansmedelsindikator
– Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat
microfilter

– Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
– Programvred med integrerad startknapp

Säkerhet
– AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i
kök

– Barnsäkerhet: luckspärr
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Installation
– Bakre fot justerbar framifrån

Extra tillbehör / Passar till
Q 8C0000802 Droppskyddsbricka, 60 cm 175 kr
SGZ 1010 AquaStop förlängning 315 kr
SMZ 2014 Glas/Kopp-korg 435 kr
SMZ 5001 BabyCare set 205 kr
SMZ 5002 Silverbestickkorg 125 kr
SMZ 5300 GlasSecure vinglashållare för fyra glas. 225 kr

EAN-kod
4242002835396

Basfakta
Anslutningseffekt (W): 2400
Mått i mm (H x B x D): 815 x 598 x 573
Nischmått i mm (H x B x D): 815-875 x 600 x 573
Anslutningskabelns längd (cm): 175
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Referensprogrammets totala programtid (min): 210
Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC): 0

Skapad: 2015-02-21

Piktogramförklaringar

VarioSpeed
Ibland är det bråttom och man önskar att
disktiden inte var lika lång. VarioSpeed är
funktionen som gör att du kan diska en fylld
maskin på ner till halva tiden. Självklart med
det bästa disk- och torkresultatet.

EcoSilence Drive™
Hjärtat i maskinen är motorn. Bosch
EcoSilence Drive är både tystare och
starkare än sina föregångare. Motorn har
inga kolborstar som vanliga motorer, och
därigenom elimineras friktion. Du får en
lägre energiförbrukning, mindre buller och
en produkt som håller längre.

AquaSensor
En sensor som anpassar diskprogrammet
efter hur smutsig disken är. Den mäter
vattnets grumlighet vid flera tillfällen under
hela diskcykeln. På så sätt får du alltid bästa
möjliga diskresultat med minsta möjliga
vatten- och energiförbrukning.

AquaStop®
Skydda ditt hem och din diskmaskin från
oförutsägbara skador. AquaStop är ett
skyddssystem i diskmaskinen som
förhindrar vattenskador under hela
maskinens livslängd.

Timer startfördröjning
De allra flesta av Bosch diskmaskiner har
startfördröjning. 3, 6, 9 eller upp till 24
timmar.

DoseringsAssistenten
Var sak ska ha sin plats, även i din
diskmaskin. Med hjälp av
DoseringsAssistenten vet du alltid att din
diskmedelstablett hamnar på rätt ställe. Här
sker upplösningen av tabletten på ett
kontrollerat sätt.
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