
Serie | 2, Szabadonálló mosogatógép,
60 cm, silver-inox
SMS2ITI69E

Különleges (megvásárolható) tartozék
SMZ5300 : GlassSecure talpas pohártartó

Összekapcsolható mosogatógép a Home
Connect Appból bármikor aktiválható
zajcsökkentéssel.
● Extra szárítás: minden tökéletesen megszárad.
● Magasságban állítható felső kosár: extra helyet biztosít a

kifejezetten magas edényeknek.
● Home Connect: háztartási készülékek okos csatlakozással a

még egyszerűbb mindennapi életért.
● Home Connect Easy Start: ideális programválasztás

automatikusan, tökéletes eredménnyel.
● Tabletta számláló: a Home Connect alkalmazás észben tartja,

mennyi tabletta van még otthon.

Műszaki adatok
Vízfogyasztás (l) :  9,5
Kiviteli forma :  Szabadonálló készülék
Magasság munkalappal (mm) :  30
A készülék méretei (szé x mé) :  845 x 600 x 600
Mélység 90 fokban nyitott ajtóval (mm) :  1155
Állítható lábak :  Igen - csak elöl
Láb maximális állíthatósága (mm) :  20
Állítható lábazat :  nincs
Nettó súly (kg) :  48,323
Bruttó súly (kg) :  49,6
Teljesítményigény (W) :  2400
Biztosíték :  10
Feszültség (V) :  220-240
Frekvencia (Hz) :  50; 60
Csatlakozókábel hossza (cm) :  175
Dugós csatlakozó típusa :  EU-csatlakozó, földelt
Bevezető-tömlő hossza :  165
Kifolyó-tömlő hossza :  190
EAN-kód :  4242005207176
Terítékek száma :  12
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) :  A+
Súlyozott éves energiafogyasztás (kWh/annum) :  290,00
Energiafogyasztás (kWh) :  1,02
Villamosenergia-fogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban
(W) :  0,50
Villamosenergia-fogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) :  0,50
Súlyozott éves vízfogyasztás (l/annum) :  2660
Szárítóhatás :  A
Referencia-program :  Eco
Referencia-program időtartama (min) :  250
Zajszint (dB (A) re 1 pW) :  46
Beépítési mód :  Aláépített
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Serie | 2, Szabadonálló mosogatógép, 60 cm,
silver-inox
SMS2ITI69E

Összekapcsolható mosogatógép a Home
Connect Appból bármikor aktiválható
zajcsökkentéssel.

Energiatakarékosság és teljesítmény

- 12 teríték mosogatására alkalmas

- Energiaosztály:A+(az A+++-tól D-ig terjedő skálán)

- Energia/Víz felhasználás¹:290 kWh/2660 l

- Energia/Víz felhasználás²:1.02 kWh/9.5 l

- Szárítási hatékonyság:A(A-tól G-ig terjedő skálán)

- Programidőeco program50 °C-on:250 perc

- Zajszint:46 dB(re 1 pW)

- Home Connect képes WiFi-n.

Programok és opciók

- 5program:Eco50 °C,Auto45-65 °C,Intenzív70 °C,Expressz65
°C,Előmosogatás

- Kedvenc program

- 3 speciális opció:Távoli indítás,Extra szárítás,VarioSpeed

- Machine Care - gépápolás

- Silence opció(mobilalkalmazáson keresztül)

Felszereltség

- AquaSensor és töltöttségszenzor

- DosageAssist, mosogatószer adagoló

- EcoSilenceDrive, csendes BLDC motor

- auto 3in1 funkció: 3in1 tabletta alkalmazásakor a program
automatikusan ehhez igazodik

- Öntisztító szűrő3 részes hullámos szűrőrendszerrel

- Belső tér anyaga:nemesacél/polinox

Komfort

- Vario kosárrendszer

- Könnyen gördülő kerekekaz alsó kosárnál

- Ütköző az alsó kosár véletlen túlhúzása ellen

- Állítható magasságú felső kosár

- 2 lehajtható rész az alsó kosárban

- Evőeszköz tartó az alsó kosárban

Kijelző és vezérlés

- Szöveges kijelzés: angol

- Elektronikus maradékidő kijelzés percben

- Időprogramozás 1-24 óra között

- Ujjlenyomat mentes borítás

További tulajdonságok

- AquaStop, 24 órás elektronikus vízvédelmi rendszer*

- Elektronikus nyomógombzár

- AquaMix, üvegvédelmi rendszer

Méretek

- Készülékméret (Ma x Sz x Mé):84.5x60x60cm

¹280 szabványos hidegvizes töltésű tisztítási ciklus és az alacsony
fogyasztású üzemmódok fogyasztása alapján.
²Az "Eco 50" program tisztítási ciklusonkénti fogyasztása hidegvíz
használata esetén.
* a garancia feltételeit megtalálja ahttps://www.bosch-home.com/hu/
aquastopoldalon.
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