
Med Elvita får du plass til alt du setter pris på. Du får nøye utvalgte produkter
med smarte løsninger til en god pris, designet for å gjøre hverdagen lettere.
Dette er produkter for hele hjemmet, som gir plass til hele livet.

Barnesikring Åpne
automatisk

Hurtigoppvask

CDM2601V
Oppvaskmaskin

• 60 cm bred – standardmål
• Kapasitet 12 kuverter
• 4 vaskeprogrammer
• Opptil 9 timer startforsinkelse
• Barnesikring

En elegant oppvaskmaskin som får jobben gjort
Dette er en elegant og brukervennlig oppvaskmaskin. Den har
et display med 4 valgbare programmer for alle typer oppvask.
Du kan stille inn starttidspunktet opptil 9 timer på forhånd.
Barnesikringen og den store kapasiteten gjør maskinen egnet
for middels store og store husholdninger.

Smarte programmer og funksjoner
Oppvaskmaskinen har mange programmer og innstillinger for
vask av alt fra glass og lett tilsmussede tallerkener til svært
tilsmusset oppvask. Vannmykneren hindrer kalk- og
mineralavsetninger på tallerkenene. Åpne
automatisk-funksjonen er alltid på, og åpner døren for bedre
tørking når oppvasken er ferdig.

Du bestemmer når den skal være ferdig.
Du kan bruke alternativet Utsettelse slik at oppvasken er ferdig
når det passer for deg. Hvis du trenger rent dekketøy raskt, har
den et program som rengjør oppvasken på bare 30 minutter.
Programmet på 90 minutter er ideelt for oppvask som krever
grundigere, men likevel rask rengjøring. Bruk mindre tid på
oppvasken og mer på det som er gøy.

Justerbare kurver og skuff
Maskinen har to kurver og en bestikkskuff, som alle kan
justeres på ulike måter. Koppstativet og tallerkenstativene kan
felles bort for å få plass til større kjøkkenredskaper. En
bestikkurv er også inkludert.

Stille og effektiv tørking
Oppvaskmaskinens støynivå under tørking er lavt, og tørkingen
bruker ikke ekstra strøm. Det oppvarmede vannet fordamper
rett og slett, kondenserer på veggene og fjernes av en pumpe.
Bra for både deg og miljøet
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Produktegenskaper
Farge Hvit

Installering Innebygd

Volum 12 kuverter

Forsinket start Ja

Hurtigoppvask Ja

Lagre et favorittprogram Nei

Antall programmer 4

Oversvømmelsesindikator Ja

Tekniske spesifikasjoner
Nettovekt 35,5 kg

Høyde, justerbar 815-875 mm

Bredde 598 mm

Dybde 580 mm

Dybde med åpen dør 1150 mm

Innbyggingsmål, min. høyde 820 mm

Innbyggingsmål, min. bredde 600 mm

Innbyggingsmål, min. dybde 580 mm

Lengde på vanninntaksslange (B) 1,5 m

Lengde på vannutløpsslange (C) 1,6 m

Strømtilførsel (A) 220-240 V,
50 Hz

Ledningens lengde, støpseltype 1,5 m, jordet

Nominell strøm 9,5 A

Nominell effekt 1760-2100 W

Standard vanntrykk 0,04 MPa ~
1 MPa

Nominelt lydnivå 47 dB

Støyklasse C

Vannforbruk 11,0 l/syklus

Strømforbruk 0,824 kWh/
syklus

Strømforbruk, 100 sykluser 82 kWh

Energieffektivitetsklasse D

Modellidentifikasjon CDM2601V

Se flere detaljer om produktets energieffektivitet på
https://eprel.ec.europa.eu/. Bruk modellidentifikasjonen til å
finne informasjonen.

Mål

Energimerking


