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SC76M542EU Siemens
4242003872925

Merk: Siemens
Model: SC76M542EU
4 242003 872925 >

1.089,99€

SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Compact integreerbaar - 60 cm - 6 progr., 4 speciale functies, starttijduitstel, 47 dB, 7 bestekken - Inox
60 cm hoge compact Modular speedMatic-vaatwasser voor meer inbouwﬂexibiliteit, met varioSpeed voor een tot
66 % kortere afwascyclus.
Tot 66 % sneller schitterende afwas- en droogresultaten dankzij varioSpeedPlus.
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.
10 jaar garantie tegen doorroesten van de binnenkuip van een Siemens-vaatwasser.
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
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glaswerk dat veel langer mooi blijft.
Afwassen waar het u het beste uitkomt: de nieuwe speedMatic modulaire vaatwassers.
De modulaire vaatwassers, verkrijgbaar in 45 cm of 60 cm, zijn ﬂexibel te plaatsen - onder het werkblad, in een
kleine ruimte onder een schuin dak of handig en kindveilig in een bovenkastje. Tot voor kort onvoorstelbaar: de
modulaire vaatwasser kan perfect worden ingebouwd in een keuken zonder voet.
Voor bijzonder droge vaat: extraDry.
Als u veel kunststof serviesgoed wilt afwassen, kies dan het extraDry-programma van Siemens. Het droogt bij een
hogere temperatuur en kent ook een langere droogfase. Al uw kunststof vaatwerk wordt perfect droog.
Optimale afwasresultaten met een druk op de knop: autoProgramme.
Als u de autoProgramme-knop indrukt, controleert de aquaSensor het vuilheid van het water, bepaalt die hoeveel
schoon water nodig is en kiest de afwastemperatuur.
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.
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.

SPECIFICATIE
Algemeen

Bediening

Aantal bestekken
Type vaatwasser

7
Compact

Koppeling met app
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Fysieke kenmerken

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

B
0,66 kWh

Aansluitwaarde
Automatische

A+
47 dB,dB(A),W
190 kWh

deuropening
Breedte
Diepte
Hoogte

59,5 cm,mm
50 cm,mm
59,5 cm,mm

Nisbreedte (minimaal)
Nisdiepte (minimaal)
Nishoogte (maximaal)
Nishoogte (minimaal)

56 cm,mm
50 cm,mm
59,2 cm,mm
59 cm,mm

2520 Liter

2400 W

9 Liter

Gebruiksgemak

Programma's

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

Aantal
afwasprogramma's

5

6

Optisch

Uitrusting

Veiligheid

Bestekschikking

Bestekmandje

Beveiliging tegen
waterschade
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