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SN578S36UE Siemens
4242003849279

Merk: Siemens
Model: SN578S36UE
4 242003 849279 >

1.289,99€

SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Integreerbaar - 60 cm / 81,5 - 87,5 cm - 8 progr., 6 sp. funct., 7,7 l, Zeolith, timer, 42 dB, varioFlexPro-korven, lade
Pro, TFT, rackMatic - Inox
Vaatwas brilliantShine met Zeolite®-droogtechnologie voor schitterend glanzende glazen en varioSpeed Plus voor
een verkorting van uw wastijd met 66%
Tot 66 % sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeedPlus.
emotionLight voor een optimale verlichting van de volledige binnenruimte van de vaatwasser.
Met één druk op de knop reguleert het Auto programma de gehele wascyclus met een perfect resultaat als
gevolg.
Bacterievrij afwassen bij extra hoge temperaturen (70°C) voor de hoogste hygiëne-eisen met de
hygienePlus-functie.
aquaStop®-veiligheidssysteem voor levenslange garantie tegen externe waterschade.
Zuinig, duurzaam en stil: de iQdrive-motor.
Lager energieverbruik met gelijkblijvende prestaties, korte programma's met optimale resultaten. Bij alle
programma's mooi stil - geen probleem voor de iQdrive-motor. En daar komt nog bij dat hij nauwelijks slijt.
Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig
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Zuinig drogen met een schitterende glans: 'Zeolith® drogen.
Zeoliet is een mineraal dat vocht absorbeert en omzet in energie. Het veelzijdige materiaal zorgt er zo voor dat uw
vaat sneller en energiezuiniger droogt.
Veel vaat inruimen gaat gemakkelijk:
de korf heeft bovenaan speciale voorzieningen. Door die in te drukken, kunt u de bovenkorf gemakkelijk in drie
stappen verstellen. Hierdoor gaat het inruimen en leeghalen eenvoudiger, vooral in het geval van grote pannen of
schalen.
Speciaal voor delicaat afwassen: 'Het glas 40 °C-programma.
Fijn glaswerk vereist speciale zorg bij het afwassen. Siemens nieuwe 40 °C-programma is speciaal ontworpen om
aan deze behoefte te voldoen. Het reinigt het glaswerk eerst bij lage temperaturen voorzichtig maar grondig.
Daarna komt de droogfase die extra lang is voor voorzichtig drogen. De resultaten zijn indrukwekkend: glimmend
glaswerk dat veel langer mooi blijft.
Een lichtshow voor uw vaat: emotionLight.
Door de twee LEDs boven de deuropening baden de binnenruimte van uw wasmachine en uw vaat in koel blauw of
wit licht. Het licht gaat automatisch aan als de deur geopend wordt en dooft weer als de deur dichtgaat.
Zacht boven, hoge druk boven: de intensiveZone.
Als u de intensiveZone kiest, wordt de druk van het sproeiwater verhoogd voor de onderste korf waar zich de zeer
vuile vaat bevindt. In de bovenste korf verandert het programma niet en wordt kwetsbare vaat nog steeds
voorzichtig afgewassen.
Levenslange garantie tegen waterschade: aquaStop®.
Het aquaStop®-veiligheidssysteem voorkomt iedere vorm van waterschade, ten gevolge van zowel een probleem
met de slang als met een lek in de machine. Siemens garandeert deze zekerheid voor de gehele levensduur van de
machine.
Driemaal zo snel afwassen en drogen: varioSpeed Plus.
Als u op de varioSpeed Plus-knop drukt, wordt de afwastijd met 66% verkleind. De nieuwe verkorte tijd is meteen
op het display te zien. Hierdoor is uw vaat altijd in de kortste tijd schitterend schoon en droog. * Dit is niet van
toepassing op voorspoel- en snelwasprogramma's.
Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig
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SPECIFICATIE
Algemeen

Bediening

Aantal bestekken
Type vaatwasser

13
Integreerbaar

Energieverbruik

Koppeling met app

Fysieke kenmerken

Droogresultaat
Elektrisch verbruik
per cyclus
Energieklasse
Geluidsniveau
Jaarlijks elektrisch
verbruik
Jaarlijks waterverbruik
Warmwateraansluitin
g
Waterverbruik per
cyclus

A
0,73 kWh
A+++
42 dB,dB(A),W
211 kWh
2156 Liter

Aansluitwaarde
Automatische
deuropening
Breedte
Diepte
Hoogte
Nisbreedte (minimaal)
Nisdiepte (minimaal)
Nishoogte (maximaal)
Nishoogte (minimaal)

2400 W

59,8 cm,mm
57,3 cm,mm
81,5 - 87,5 cm,mm
60 cm,mm
55 cm,mm
87,5 cm,mm
81,5 cm,mm

7,7 Liter

Garantie

Gebruiksgemak

Motor garantie (Jaar)

10

Programma's

Aanduiding resttijd
Aantal
temperatuurstanden
Bovenkorf in de
hoogte verstelbaar
Eindsignaal
programma
Type eindsignaal
Uitgestelde start

6

Akoestisch

Uitrusting

Aantal

8

Bestekschikking

Besteklade
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afwasprogramma's
Veiligheid

Beveiliging tegen
waterschade
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