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Mai pu]in` ap`. Mai pu]in` energie. 
Performan]` sporit`. 

Conform noii etichete 
energetice, A+++ este cea mai 
eficient` clas` de eficien]` 

energetic`. Ma[inile de sp`lat vase încadrate în clasa de 
eficien]` A+++ sunt cu 30% mai eficiente decât cele din 
clasa A, iar cele în clasa A+++ -10% sunt cu 10% mai 
eficiente decât cele din clasa A+++. Cele încadrate în clasa 
de eficien]` A++ sunt cu 21% mai eficiente decât aparatele 
de clasa A.

Sp`lare economic`.
Ma[ina ActiveWater Eco2 consum` 
doar 7 litri de ap` pentru fiecare 
ciclu de sp`lare a 13 seturi de vase 

cu programul Eco 50. Aceast` performan]` este ob]inut` cu 
ajutorul sistemului hidraulic ActiveWater. Acesta 
maximizeaz` eficacitatea utiliz`rii apei la fiecare ciclu de 
sp`lare prin înc`lzirea mai rapid` a apei, un randament 
sporit al pompei, distribu]ia precis` a apei [i o tehnic` de 
filtrare optimizat` care poate repompa o cantitate mai mare.

Eficien]` m`rit` cu zgomot redus.
EcoSilence Drive™

Ma[inile de sp`lat vase ActiveWater au încorporat 
noul motor inovator EcoSilence Drive™. Acest motor 
f`r` perii este mai silen]ions, mai economic, mai 

rapid [i cu o durat` mai îndelungat` de via]` decât toate 
celelalte motoare care i-au precedat. Nivelul de zgomot a 
fost redus pân` la 44 dB (re 1 pW).

Uscare optim`. 
Sistem de uscare cu Zeolith®

Uscare optim` cu un consum redus de energie 
electric`. Fa]` de alte ma[ini de sp`lat vase 
obi[nuite, sistemul inovator de uscare Zeolith® 

reduce consumul deja sc`zut de energie al ma[inilor de 
sp`lat vase ActiveWater. Zeolitul este un mineral, un silicat 
natural [i neotr`vitor. Acesta preia umiditatea din aer [i 
contribuie astfel la men]inerea celui mai redus consum în 
timpul sp`l`rii [i usc`rii. Mineralul Zeolit utilizat în timpul 
usc`rii se regenereaz` dup` fiecare ciclu de sp`lare, se 
men]ine pe toat` durata de via]` a ma[inii de sp`lat vase [i 
nu este necesar` înlocuirea sa.

Economie de timp. 
VarioSpeed

Economie de timp de pân` la 50%. Perfect atunci 
când te gr`be[ti, de exemplu atunci când se 
termin` paharele curate în timpul unei petreceri. 

Prin activarea acestei func]ii, timpul de sp`lare este redus 
la jum`tate, chiar [i atunci când ma[ina este complet 
înc`rcat`. Se men]in, desigur, rezultatele optime de sp`lare 
[i uscare.

Spa]iu suplimentar pe cel de-al treilea nivel de 
înc`rcare. 
Sertar Vario
Acest sertar suplimentar înlocuie[te co[ul pentru tacâmuri 
[i las` astfel mai mult spa]iu în raftul inferior. Prin aceast` 

solu]ie constructiv` este creat spa]iu pentru 13 seturi 
complete de mas`. Al treilea nivel de depozitare este ideal 
pentru tacâmuri sau ustensile de buc`t`rie voluminoase, de 
exemplu polonice sau teluri. Se pot plasa aici chiar [i ce[tile 
pentru cafea espresso. Noul sertar VarioPlus ofer` o 
flexibilitate sporit` prin elementele pliabile, asigurând astfel 
mai mult spaţiu în cel de al treilea nivel de înc`rcare.

Trei niveluri de flexibilitate. 
Sistem Rackmatic
Sistemul Rackmatic cu trei trepte: datorit` sistemului de 
înc`rcare, raftul superior poate fi acum ridicat în trei trepte 
cu pân` la 5 cm. Astfel, po]i face loc celor dou` rafturi, 
creând în acela[i timp suficient spa]iu pentru pahare înalte, 
farfurii mari de pizza sau oale: atât sus, cât [i jos.

Asistentul de dozare perfec]ioneaz` fiecare 
rezultat al sp`l`rii [i este foarte silen]ios. 
DosageAssist
Cu ajutorul asistentului de dozare DosageAssist, ma[inile de 
sp`lat vase Bosch sporesc eficien]a tabletelor în procesul 
de sp`lare. L`ca[ul pentru detergent este a[ezat convenabil 
pentru utilizator în partea superioar` central` a u[ii. În 
timpul sp`l`rii, tableta cade într-un suport special, unde 
este dizolvat` complet în mod controlat, astfel fiind 
garantate rezultatele optime ale sp`l`rii. În acest mod, 
tabletele pot s` ac]ioneze în cele mai bune condi]ii, 
deoarece substan]ele active pot interveni în procesul de 
sp`lare la momentul oportun [i asigur` rezultate optime.

Ma[ini de sp`lat vase cu l`]ime de 60 cm

7 l 0.67



*Consumul anual este bazat pe 280 cicluri standard de sp`lare.

SMS69U38EU ActiveWater Eco2 
60 cm, inox antiamprent`

SMS69M52EU ActiveWater Eco
60 cm, alb

SMS58M92EU ActiveWater Eco
60 cm, alb

Detalii generale:
Clasa de eficien]` energetic`: A+++ -10%
Capacitate: 13 seturi
Tehnologie de uscare cu Zeolith®
EmotionLight

Detalii generale:
Clasa de eficien]` energetic`: A++
Capacitate: 13 seturi

Detalii generale:
Clasa de eficien]` energetic`: A++
Capacitate: 13 seturi

Programe / Op]iuni:
6 Programe: Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, 
Eco 50 °C, Sp`lare rapid` 45 °C, Presp`lare
4 func]ii speciale: Shine&Dry, IntensiveZone, VarioSpeed 
(de 2 ori mai rapid), Igienizare

Programe / Op]iuni:
6 Programe: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,  Eco 50 °C, 
Delicat 40 °C, TurboSpeed 20min, Presp`lare
4 func]ii speciale: IntensiveZone, VarioSpeed (de 2 ori 
mai rapid), Igienizare, Uscare intensiv`

Programe / Op]iuni:
5 Programe:  Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 
TurboSpeed 20min, Presp`lare
3 func]ii speciale: VarioSpeed (de 2 ori mai rapid), 
Înc`rcare la jum`tate, Uscare intensiv`

Tehnic` de sp`lare / Senzori:
EcoSilenceDrive
Detergent Automation
DosageAssist - asistare dozaj detergent
AquaSensor - detectarea gradului de murd`rie a veselei 
[i ajustarea automat` a duratei de sp`lare, a consumului 
de ap` [i a temperaturii
Senzor de înc`rcare
Sistem de protec]ie a paharelor
5 nivele de temperatur`
Water management system

Tehnic` de sp`lare / Senzori:
EcoSilenceDrive
Detergent Automation
DosageAssist - asistare dozaj detergent
AquaSensor - detectarea gradului de murd`rie a veselei 
[i ajustarea automat` a duratei de sp`lare, a consumului 
de ap` [i a temperaturii
Senzor de înc`rcare
Sistem de protec]ie a paharelor
6 nivele de temperatur`
Water management system

Tehnic` de sp`lare / Senzori:
EcoSilenceDrive
Detergent Automation
DosageAssist - asistare dozaj detergent
AquaSensor - detectarea gradului de murd`rie a veselei 
[i ajustarea automat` a duratei de sp`lare, a consumului 
de ap` [i a temperaturii
Senzor de înc`rcare
Sistem de protec]ie a paharelor
5 nivele de temperatur`
Water management system

Afi[aj / Panou de control:
Taste amplasate în partea superioar`
PiezoTouchControl (inox)
Pornire programabil`: 1-24 ore
Afi[are timp r`mas (min.) pân` la terminare program
Display LCD cu afi[aj text
Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare
Semnal sonor la terminarea programului

Afi[aj / Panou de control:
Pornire programabil`: 1-24 ore
Afi[are timp r`mas (min.) pân` la terminare program
Indicator de desf`[urare a programului
Culoare indicatori: ro[u
Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare

Afi[aj / Panou de control:
Pornire programabil`: 1-24 ore
Afi[are timp r`mas (min.) pân` la terminare program
Culoare indicatori: ro[u
Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare

Dot`ri / Sistem co[uri:
Sertar VarioPlus - sertar special cu elemente pliabile 
dedicat pentru tacâmuri [i obiecte de mici dimensiuni
Co[ superior reglabil pe în`l]ime cu sistem Rackmatic în 
3 trepte
Co[ cu sistem VarioFlexPlus; Co[uri silver XXL cu mâner
6 suporturi pliabile pentru farfurii în sertarul superior

Dot`ri / Sistem co[uri:
Sertar Vario - sertar special dedicat pentru tacâmuri  
[i obiecte de mici dimensiuni
Co[ superior reglabil pe în`l]ime cu sistem Rackmatic în 
3 trepte
Co[ cu sistem VarioFlexPlus
Co[uri silver XXL cu mâner
6 suporturi pliabile pentru farfurii în sertarul superior

Dot`ri / Sistem co[uri:
Sertar Vario - sertar special dedicat pentru tacâmuri  
[i obiecte de mici dimensiuni
Co[ superior reglabil pe în`l]ime cu sistem Rackmatic în 
3 trepte
Co[ cu sistem VarioFlex
Co[uri silver XXL cu mâner
2 suporturi pliabile pentru farfurii în sertarul superior

Protec]ie [i siguran]`:
Sistem AquaStop - protec]ie 100% împotriva inunda]iilor
Sistem de siguran]` împotriva accesului copiilor 
(blocare mecanic`)

Protec]ie [i siguran]`:
Sistem AquaStop - protec]ie 100% împotriva  
inunda]iilor
Sistem de siguran]` împotriva accesului copiilor 
(blocare mecanic`)

Protec]ie [i siguran]`:
Sistem AquaStop - protec]ie 100% împotriva  
inunda]iilor
Sistem de siguran]` împotriva accesului copiilor 
(blocare mecanic`)

Performan]e / Consumuri:
Nivel zgomot: 44 dB (re 1 pW), încorporabil` sub blat
Consum pentru program Eco 50/ciclu: 0,67 kwh/7 l
Consum pentru program Eco 50/an*:  195 kwh/1970 l

Performan]e / Consumuri:
Nivel zgomot: 44 dB (re 1 pW), încorporabil` sub blat
Consum pentru program Eco 50/ciclu: 0,92 kwh/6,5 l
Consum pentru program Eco 50/an*:  262 kwh/1820 l

Performan]e / Consumuri:
Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW), încorporabil` sub blat
Consum pentru program Eco 50/ciclu: 0,92 kwh/6,5 l
Consum pentru program Eco 50/an*:  262 kwh/1820 l

Dimensiuni produs (ÎxLxA): 84,5 x 60 x 60 cm Dimensiuni produs (ÎxLxA): 84,5 x 60 x 60 cm Dimensiuni produs (ÎxLxA): 84,5 x 60 x 60 cm

Eficienta
la uscare

Eficienta
la uscareWater

7L
Water

6,5L
Water

6,5L
VarioSertar VarioSertar



*Consumul anual este bazat pe 280 cicluri standard de sp`lare.

SMS53N18EU ActiveWater
60 cm, inox antiamprent`

SMS50E88EU ActiveWater
60 cm, inox antiamprent`

SMS40M52EU ActiveWater
60 cm, alb

Detalii generale:
Clasa de eficien]` energetic`: A++
Capacitate: 13 seturi

Detalii generale:
Clasa de eficien]` energetic`: A+
Capacitate: 13 seturi

Detalii generale:
Clasa de eficien]` energetic`: A+
Capacitate: 12 seturi

Programe / Op]iuni:
5 Programe: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,   Eco 50 °C, 
Sp`lare rapid` 45 °C, Presp`lare
2 func]ii speciale: VarioSpeed (de 2 ori mai rapid), 
Înc`rcare la jum`tate

Programe / Op]iuni:
5 Programe: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,   Eco 50 °C, 
Sp`lare rapid` 45 °C, Presp`lare
2 func]ii speciale: VarioSpeed (de 2 ori mai rapid), 
Înc`rcare la jum`tate

Programe / Op]iuni:
4 Programe: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Sp`lare rapid` 45 °C
1 func]ie special`: VarioSpeed (de 2 ori mai rapid)

Tehnic` de sp`lare / Senzori:
EcoSilenceDrive
Detergent Automation
DosageAssist - asistare dozaj detergent
AquaSensor - detectarea gradului de murd`rie a veselei 
[i ajustarea automat` a duratei de sp`lare, a consumului 
de ap` [i a temperaturii
Senzor de înc`rcare
Sistem de protec]ie a paharelor
4 nivele de temperatur`

Tehnic` de sp`lare / Senzori:
EcoSilenceDrive
Detergent Automation
DosageAssist - asistare dozaj detergent
AquaSensor - detectarea gradului de murd`rie a veselei 
[i ajustarea automat` a duratei de sp`lare, a consumului 
de ap` [i a temperaturii
Senzor de înc`rcare
Sistem de protec]ie a paharelor
4 nivele de temperatur`

Tehnic` de sp`lare / Senzori:
EcoSilenceDrive
Detergent Automation
DosageAssist - asistare dozaj detergent
AquaSensor -detectarea gradului de murd`rie a veselei 
[i ajustarea automat` a duratei de sp`lare, a consumului 
de ap` [i a temperaturii
Senzor de înc`rcare
Sistem de protec]ie a paharelor
4 nivele de temperatur`

Afi[aj / Panou de control:
Pornire programabil`: 1-24 ore
Afi[are timp r`mas (min.) pân` la terminare program
Culoare indicatori: ro[u
Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare

Afi[aj / Panou de control:
Pornire programabil`: 1-24 ore
Afi[are timp r`mas (min.) pân` la terminare program
Selector de programe cu tast` Start integrat`
Culoare indicatori: ro[u
Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare

Afi[aj / Panou de control:
Pornire programabil`: 1-24 ore
Afi[are timp r`mas (min.) pân` la terminare program
Culoare indicatori: ro[u
Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare

Dot`ri / Sistem co[uri:
Co[ superior reglabil pe în`l]ime cu sistem Rackmatic în 
3 trepte
Co[ cu sistem VarioFlex
Co[uri silver XXL cu mâner
Suport pentru tacâmuri în sertarul superior
2 suporturi pliabile pentru farfurii în sertarul superior

Dot`ri / Sistem co[uri:
Co[ superior reglabil pe în`l]ime
Co[ cu sistem Vario
Co[uri lightsilver XXL
Suport pentru tacâmuri în sertarul superior
Suporturi pentru ce[ti în co[ul superior (2x)
Co[ tacâmuri în sertarul inferior

Dot`ri / Sistem co[uri:
Co[ superior reglabil pe în`l]ime cu sistem Rackmatic în 
3 trepte
Co[ cu sistem Vario
Co[uri silver XXL
Suport pentru tacâmuri în sertarul superior
Suporturi pentru ce[ti în co[ul superior (2x)
Co[ tacâmuri în sertarul inferior

Protec]ie [i siguran]`:
Sistem AquaStop - protec]ie 100% împotriva inunda]iilor
Sistem de siguran]` împotriva accesului copiilor (blocare 
mecanic`)

Protec]ie [i siguran]`:
Sistem AquaStop - protec]ie 100% împotriva inunda]iilor

Protec]ie [i siguran]`:
Sistem AquaStop - protec]ie 100% împotriva inunda]iilor
Sistem de siguran]` împotriva accesului copiilor

Performan]e / Consumuri:
Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW), încorporabil` sub blat
Consum pentru program Eco 50/ciclu: 0,92 kwh/10 l
Consum pentru program Eco 50/an*:  262 kwh/2800 l

Performan]e / Consumuri:
Nivel zgomot: 48 dB (re 1 pW), încorporabil` sub blat
Consum pentru program Eco 50/ciclu: 1,03 kwh/12 l
Consum pentru program Eco 50/an*:  294 kwh/3360 l

Performan]e / Consumuri:
Nivel zgomot: 48 dB (re 1 pW), încorporabil` sub blat
Consum pentru program Eco 50/ciclu: 1,02 kwh/12 l
Consum pentru program Eco 50/an*: 290 kwh/3360 l

Dimensiuni produs (ÎxLxA): 84,5 x 60 x 60 cm Dimensiuni produs (ÎxLxA): 84,5 x 60 x 60 cm Dimensiuni produs (ÎxLxA): 84,5 x 60 x 60 cm

Eficienta
la uscare

Eficienta
la uscare

Eficienta
la uscareWater

10L
Water

12L
Water

12L



*Consumul anual este bazat pe 280 cicluri standard de sp`lare.

SGS56E48EU
60 cm, inox antiamprent`

SGS43F02EU
60 cm, alb

Detalii generale:
Clasa de eficien]` energetic`: A+ 
Capacitate: 12 seturi

Detalii generale:
Clasa de eficien]` energetic`: A
Capacitate: 12 seturi

Programe / Op]iuni:
5 Programe: Intensiv 70 °C, Auto 55-65 °C,
Eco 50 °C, Sp`lare rapid` 45 °C, Presp`lare
1 func]ie special`: Înc`rcare la jum`tate

Programe / Op]iuni:
4 Programe: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Sp`lare rapid` 
35 °C, Presp`lare

Tehnic` de sp`lare / Senzori:
auto 3în1 - detectarea automat` a tipului de detergent 
utilizat [i adaptarea automat` a programului
AquaSensor III - detectarea gradului de murd`rie a 
veselei [i ajustarea automat` a duratei de sp`lare, a 
consumului de ap` [i a temperaturii
5 nivele de temperatur`
Sistem de sp`lare cu înc`lzitor instant
Tehnic` de sp`lare cu alternare
Bra]e de pulverizare curbate

Tehnic` de sp`lare / Senzori:
3 nivele de temperatur`
Circuit electronic de regenerare a s`rii de dedurizare
Sistem de sp`lare cu înc`lzitor instant
Bra]e de pulverizare curbate

Afi[aj / Panou de control:
Pornire programabil`: 1-19 ore
Afi[are timp r`mas (min.) pân` la terminare program
Selector de programe retractabil („push-up“)
Culoare indicatori: ro[u
Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare
Indicator electronic al nivelului de umplere: solu]ie de 
cl`tire

Afi[aj / Panou de control:
Display cu LED-uri pentru stadiul de desf`[urare a 
programului
Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare
Indicator electronic al nivelului de umplere: Solu]ie de 
cl`tire

Dot`ri / Sistem co[uri:
Co[ superior reglabil pe în`l]ime
Co[uri de sp`lare Silver
Compartimentare flexibil` a spa]iului din sertarul 
inferior (2x)
Sit` cu autocur`]are

Dot`ri / Sistem co[uri:
Co[ superior reglabil pe în`l]ime

Protec]ie [i siguran]`:
Sistem AquaStop - protec]ie 100% împotriva inunda]iilor

Protec]ie [i siguran]`:
Protec]ie multipl` împotriva inunda]iilor
Sit` cu autocur`]are

Performan]e / Consumuri:
Nivel zgomot: 48 dB (re 1 pW) , încorporabil` sub blat
Consum pentru program Eco 50/ciclu: 1,02kwh/13 l
Consum pentru program Eco 50/an*: 290 kwh/3653 l

Performan]e / Consumuri:
Nivel zgomot: 52 dB (re 1 pW), încorporabil` sub blat
Consum pentru program Eco 50/ciclu: 1,15 kwh/17 l
Consum pentru program Eco 50/an*:327 kwh/4560 l

Dimensiuni produs (ÎxLxA): 85 x 60 x 57,3 cm Dimensiuni produs (ÎxLxA): 85 x 60 x 57,3 cm

Eficienta
la uscare

Eficienta
la uscare



Eficien]` energetic`.
Ma[inile de sp`lat vase încadrate în clasa de 
eficien]` A++ sunt cu 21% mai eficiente 
decât aparatele de clasa A.

Sp`lare economic`.
Un consum de numai 9 l pentru 
fiecare ciclu de sp`lare a 10 seturi de 
vase cu programul Eco 50. Aceast` 

performan]` este ob]inut` cu ajutorul sistemului hidraulic 
ActieWater.

Eficien]` m`rit` cu zgomot redus.
EcoSilence Drive™

Ma[inile de sp`lat vase ActiveWater au încorporat 
noul motor inovator EcoSilence Drive™. Acest motor 
f`r` perii este mai silen]ions, mai economic, mai 

rapid [i cu o durat` mai îndelungat` de via]` decât toate 
celelalte motoare care i-au precedat. Nivelul de zgomot a 
fost redus pân` la 44 dB (re 1 pW).

Rezultate optime la sp`lare.
DouPower™

Bosch a dezvoltat pentru prima dat` sistemul cu 
bra] dublu de pulverizare în raftul superior pentru 
ma[inile de sp`lat vase ActiveWater 45 cm. Datorit` 

intersec]iei celor dou` arcuri formate de bra]ele de 
pulverizare, noul sistem DuoPower™ acoper` fiecare 
centimetru din raftul superior al ma[inii de sp`lat vase, ceea 
ce garanteaz` distribu]ia optim` a apei. Astfel, se ob]ine o 
cre[tere a eficien]ei în sp`lare [i, totodat` sticla este tratat` 
cu grij`.

Vase perfect curate.
AquaSensor

AquaSensor controleaz` permanent apa de sp`lare, 
pentru a sesiza cele mai mici particule de alimente, 
gr`sime sau detergent. Acesta controleaz` startul 

electrononic al ciclurilor de sp`lare [i adapteaz` continuu 
consumul de ap`. Vesela va str`luci întotdeauna de cur`]enie. 
În cazul veselei u[or murdare, se reduce consumul de ap`.

Spa]iu suplimentar pe cel de-al treilea nivel de 
înc`rcare. 
Sertar Vario
Acest sertar suplimentar înlocuie[te co[ul pentru tacâmuri 
[i las` astfel mai mult spa]iu în raftul inferior. Prin aceast` 
solu]ie constructiv` este creat spa]iu pentru 10 seturi 
complete de mas`. Al treilea nivel de depozitare este ideal 
pentru tacâmuri sau ustensile de buc`t`rie voluminoase, de 
exemplu polonice sau teluri. Se pot plasa aici chiar [i ce[tile 
pentru cafea espresso.

Ma[ini de sp`lat vase cu l`]ime de 45 cm [i 
compacte

Cump`r`torii pot suna pentru informa]ii [i asisten]` service la num`rul de telefon 021.203.97.48 sau e-mail: service.romania@bshg.com
Produc`torul î[i rezerv` dreptul de a îmbun`t`]i performan]ele tehnice [i designul produselor prezentate f`r` aviz`ri prealabile. 
© Bosch Electrocasnice 04/2012 www.bosch-home.ro

9 l
9+1

0.75



*Consumul anual este bazat pe 280 cicluri standard de sp`lare.

SPS69T18EU ActiveWater
45 cm, inox antiamprent`

SPS53E08EU ActiveWater
45 cm, inox antiamprent`

SPS50E02EU ActiveWater
45 cm, alb

Detalii generale:
Clasa de eficien]` energetic`: A++
Capacitate: 10 seturi

Detalii generale:
Clasa de eficien]` energetic`: A+
Capacitate: 9 seturi

Detalii generale:
Clasa de eficien]` energetic`: A+
Capacitate: 9 seturi

Programe / Op]iuni:
6 Programe: Auto 65-75 °C, Auto 45-65 °C, Auto 35-45 °C, 
Eco 50 °C, Sp`lare rapid` 45 °C, Presp`lare
3 func]ii speciale: IntensiveZone, VarioSpeed (de 2 ori mai 
rapid), Înc`rcare la jum`tate

Programe / Op]iuni:
5 Programe: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Sp`lare rapid` 45 °C, Presp`lare
2 func]ii speciale: VarioSpeed (de 2 ori mai rapid), 
Înc`rcare la jum`tate

Programe / Op]iuni:
5 Programe: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C,
Eco 50 °C, Sp`lare rapid` 45 °C, Presp`lare
1 func]ie special`: Înc`rcare la jum`tate

Tehnic` de sp`lare / Senzori:
EcoSilenceDrive
Bra] dublu de pulverizare DuoPower în co[ul superior
Detergent Automation
DosageAssist - asistare dozaj detergent
AquaSensor - detectarea gradului de murd`rie a veselei 
[i ajustarea automat` a duratei de sp`lare, a consumului 
de ap` [i a temperaturii
Senzor de înc`rcare
Sistem de protec]ie a paharelor
5 nivele de temperatur`
Circuit electronic de regenerare a s`rii de dedurizare

Tehnic` de sp`lare / Senzori:
EcoSilenceDrive
Bra] dublu de pulverizare DuoPower în co[ul superior
Detergent Automation
DosageAssist - asistare dozaj detergent
AquaSensor - detectarea gradului de murd`rie a veselei 
[i ajustarea automat` a duratei de sp`lare, a consumului 
de ap` [i a temperaturii
Senzor de înc`rcare
Sistem de protec]ie a paharelor
4 nivele de temperatur`
Circuit electronic de regenerare a s`rii de dedurizare

Tehnic` de sp`lare / Senzori:
EcoSilenceDrive
Bra] dublu de pulverizare DuoPower în co[ul superior
Detergent Automation
DosageAssist - asistare dozaj detergent
AquaSensor - detectarea gradului de murd`rie a veselei 
[i ajustarea automat` a duratei de sp`lare, a consumului 
de ap` [i a temperaturii
Senzor de înc`rcare
Sistem de protec]ie a paharelor
4 nivele de temperatur`
Circuit electronic de regenerare a s`rii de dedurizare

Afi[aj / Panou de control:
Pornire programabil`: 1-24 ore
Afi[are timp r`mas (min.) pân` la terminare program
Indicator de des`[urare a programului
Culoare indicatori: ro[u
Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare
Indicator electronic al nivelului de umplere: Solu]ie de 
cl`tire

Afi[aj / Panou de control:
Pornire programabil`: 1-24 ore
Afi[are timp r`mas (min.) pân` la terminare program
Selector de programe cu tast` Start integrat`
Culoare indicatori: ro[u
Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare
Indicator electronic al nivelului de umplere: Solu]ie de 
cl`tire

Afi[aj / Panou de control:
Pornire programabil`: 1-24 ore
Afi[are timp r`mas (min.) pân` la terminare program
Selector de programe cu tast` Start integrat`
Culoare indicatori: ro[u
Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare
Indicator electronic al nivelului de umplere: Solu]ie de 
cl`tire

Dot`ri / Sistem co[uri:
Sertar Vario - sertar special dedicat pentru tacâmuri [i 
obiecte de mici dimensiuni
Co[ superior reglabil pe în`l]ime cu sistem Rackmatic în 
3 trepte
Co[ cu sistem VarioFlexPlus
Co[uri silver XXL cu mâner
3 suporturi pliabile pentru farfurii în sertarul superior

Dot`ri / Sistem co[uri:
Co[ superior reglabil pe în`l]ime cu sistem Rackmatic în 
3 trepte
Co[ cu sistem VarioFlex
Co[uri silver XXL cu mâner
2 suporturi pliabile pentru farfurii în sertarul superior
Suporturi pentru ce[ti în co[ul superior (2x)

Dot`ri / Sistem co[uri:
Co[ superior reglabil pe în`l]ime
Co[ cu sistem Vario
Co[uri lightsilver XXL
Suport ce[ti în co[ul superior
Co[ tacâmuri variabil în sertarul inferior
Compartimentare flexibil` a spa]iului din sertarul 
inferior (2x)

Protec]ie [i siguran]`:
Sistem AquaStop - protec]ie 100% împotriva inunda]iilor
Sistem de siguran]` împotriva accesului copiilor (blocare 
mecanic`)

Protec]ie [i siguran]`:
Sistem AquaStop - protec]ie 100% împotriva inunda]iilor

Protec]ie [i siguran]`:
Sistem AquaStop - protec]ie 100% împotriva inunda]iilor

Performan]e / Consumuri:
Nivel zgomot: 44 dB (re 1 pW), încorporabil` sub blat
Consum pentru program Eco 50/ciclu: 0,75 kwh/9 l
Consum pentru program Eco 50/an*: 211 kwh/2520 l

Performan]e / Consumuri:
Nivel zgomot: 46 dB (re 1 pW), încorporabil` sub blat
Consum pentru program Eco 50/ciclu: 0,78 kwh/9 l
Consum pentru program Eco 50/an*: 220 kwh/2520 l

Performan]e / Consumuri:
Nivel zgomot: 48 dB (re 1 pW), încorporabil` sub blat
Consum pentru program Eco 50/ciclu: 0,78 kwh/9 l
Consum pentru program Eco 50/an*: 220 kwh/2520 l

Dimensiuni produs (ÎxLxA): 84,5 x 45 x 60 cm Dimensiuni produs (ÎxLxA): 84,5 x 45 x 60 cm Dimensiuni produs (ÎxLxA): 84,5 x 45 x 60 cm

Eficienta
la uscare

Eficienta
la uscare

Eficienta
la uscare

VarioSertar



*Consumul anual este bazat pe 280 cicluri standard de sp`lare.

SPS40E22EU ActiveWater
45 cm, alb

SKS50E18EU silver / SKS50E12EU alb
compacte, ActiveWater Smart

Detalii generale:
Clasa de eficien]` energetic`: A+
Capacitate: 9 seturi

Detalii generale:
Clasa de eficien]` energetic`: A+
Capacitate: 6 seturi vase

Programe / Op]iuni:
4 Programe: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C,
Eco 50 °C, Sp`lare rapid` 45 °C
1 func]ie special`: Înc`rcare la jum`tate

Programe / Op]iuni:
5 Programe: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C,  Eco 50 °C,  
Delicat 40 °C, Sp`lare rapid` 45 °C
1 func]ie special`: Uscare intensiv`

Tehnic` de sp`lare / Senzori:
EcoSilenceDrive
Bra] dublu de pulverizare DuoPower în co[ul superior
Detergent Automation
DosageAssist - asistare dozaj detergent
AquaSensor - detectarea gradului de murd`rie a veselei 
[i ajustarea automat` a duratei de sp`lare, a consumului 
de ap` [i a temperaturii
Senzor de înc`rcare
Sistem de protec]ie a paharelor
4 nivele de temperatur`
Circuit electronic de regenerare a s`rii de dedurizare

Tehnic` de sp`lare / Senzori:
EcoSilenceDrive
Detergent Automation
Senzor de înc`rcare
Sistem de protec]ie a paharelor
5 nivele de temperatur`
Circuit electronic de regenerare a s`rii de dedurizare
ActiveWater hydraulic system
Bra]e de pulverizare curbate

Afi[aj / Panou de control:
Pornire programabil`: 3, 6, 9 ore
Display cu LED-uri pentru stadiul de desf`[urare a 
programului
Selector de programe cu tast  ̀Start integrat`
Culoare LED-uri indicatoare: ro[u
Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare
Indicator electronic al nivelului de umplere: Solu]ie de cl`tire

Afi[aj / Panou de control:
Display cu LED-uri pentru stadiul de desf`[urare  
a programului
Selector de programe cu tast` Start integrat`
Culoare LED-uri indicatoare: ro[u
Indicator electronic (LED) de reumplere cu sare
Indicator electronic al nivelului de umplere:  
Solu]ie de cl`tire

Dot`ri / Sistem co[uri:
Co[ cu sistem Vario
Suport ce[ti în co[ul superior
Co[ tacâmuri variabil în sertarul inferior
Sit` cu autocur`]are
Filtru cu autocur`]are [i suprafa]` tripl`

Dot`ri / Sistem co[uri:
Sistem co[ vesel` flexibil: co[ tacâmuri variabil,  
suport ce[ti
Filtru cu autocur`]are [i suprafa]` tripl`

Protec]ie [i siguran]`:
Sistem AquaStop - protec]ie 100% împotriva inunda]iilor

Protec]ie [i siguran]`:
Protec]ie multipl` împotriva inunda]iilor
Servomecanism de închidere

Performan]e / Consumuri:
Nivel zgomot: 48 dB (re 1 pW), încorporabil` sub blat
Consum pentru program Eco 50/ciclu: 0,78kwh/9 l
Consum pentru program Eco 50/an*: 220 kwh/2520 l

Performan]e / Consumuri:
Nivel zgomot: 52 dB (re 1 pW), încorporabil` sub blat
Consum pentru program Eco 50/ciclu: 0,62kwh/7.5 l
Consum pentru program Eco 50/an*: 174 kwh/2100 l

Dimensiuni produs (ÎxLxA): 84,5 x 45 x 60 cm Dimensiuni produs (ÎxLxA): 45 x 55,1 x 50 cm

Eficienta
la uscare

Eficienta
la uscare

B


