
SMV 48M10EU 2439 Lt*

*Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Produkto charakteristikos
– Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A++
– Džiovinimo klasė: A
– Metinis sunaudojimas programai Eko 50°C: 2800 l l

vandens / 266 kWh elektros (280 plovimo ciklų)
– 4 programos: intensyvi 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C,

greita 45°C
– EcoSilence Drive - energetiškai efektyvus ir tyliai

veikiantis variklis
– Triukšmo lygis: 46 dB(A) re 1 pW
– 14 indų komplektų
– auto All in 1- automatinis prisitaikymas prie naudojamų

skalbimo priemonių
– Jutikliai: AquaSensor, užkrovos
– 2 specialios funkcijos: VarioSpeed, Pusinė užkrova
– DosageAssist - speciali vieta tabletei ištirpinti
– AquaStop
– Elektroninė druskos trūkumo indikacija
– Elektroninė skalavimo priemonių indikacija
– Elektroninis programos pradžios atidėjimas: 1-24 val
– Elektroninis vandens minkštinimas
– VarioDrawer - viršutinis krepšys
– VarioFlex krepšių sistema
– Valdymas iš viršaus ant durelių
– Elektroninis likusio laiko parodymas minutėmis
– Šilumokaitis
– InfoLight
– Kepimo skardų purškimo galvutė
– Savaime išsivalančių filtrų sistema turi 3 sluoksnių

gofruotą filtrą
– Akustinis signalas programos pabaigoje
– Durelės su Servo-lock® užraktu
– Iš priekio reguliuojama užpakalinė kojelė

EAN-kodas
4242002636757

Pagrindinė informacija
Prijungimo galia (W): 2400
Triukšmo lygis (dB (A) re 1 pW): 46
Gaminio išmatavimai (mm): 815 x 598 x 550
Montavimo angos dydis mm (A x P x G):
815-875 x 600 x 550

SMV 48M10EU, NO_FEATURE
ActiveWater indaplovė, 60 cm pločio
Pilnai įmontuojama

Buitis trade
S. Žukausko g. 49

09131 Vilnius
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Green Technology inside

Bosch etiketė „Green Technology inside“

reiškia, kad gaminiai yra itin efektyvūs
energijos ir išteklių tausojimo požiūriu ir, kad

pritaikius naujausias technologijas

pasiekiami geriausi rezultatai ir kaip ir visi

Bosch gaminiai pagaminti laikantis tvarumo

kriterijų. Etiketė reiškia mūsų gaminių
energijos sąnaudų efektyvumą ir tvarumą –

tiesiog dėl jų „Green Technology inside“.
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