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N 70, Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Inox
S416T80S1E

Optionele accessoires

Z7710X0 Verlengslang voor aqua-stop
Z7860X3 RVS beschermingsset voor 81,5 cm
Z7863X0 Bestekkorf
Z7863X1 Korfinzet voor glazen met lange steel

De vaatwasser met besteklade laat zich zeer flexibel inruimen en
droogt de vaat erg goed.

√ Zeolith® droogsysteem - beter en energiezuiniger drogen

√ Chef 70° - het professionele programma voor hardnekkig vuil aan
potten en pannen

√ VarioSpeed Plus - reinig en droog je vaat tot drie keer sneller.

√ Zeer stil vaatwassen met 42 dB

√ Met energieklasse A+++ heel erg zuinig in gebruik

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse : D
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's : 85  kWh
Maximale aantal plaatsinstellingen : 14
Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus : 9,5  l
Programmaduur : 3:15  h
Akoestische geluidsemissies : 42  dB(A) re 1 pW
Akoestische geluidsemissieklasse : B
Uitvoering : Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad : 0  mm
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd : 815 x 598 x 573  mm
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 815-875 x 600 x 550  mm
Keurmerken : CE, VDE
Diepte met 90° geopende deur : 1150  mm
In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte : 60  mm
Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
Nettogewicht : 47,7  kg
Brutogewicht : 50,0  kg
Aansluitwaarde : 2400  W
Minimale smeltveiligheid : 10  A
Spanning : 220-240  V
Frequentie : 50; 60  Hz
Lengte elektriciteitssnoer : 175  cm
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang : 165  cm
Lengte afvoerslang : 190  cm
EAN-code : 4242004213543
Type installatie : Half geïntegreerd
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N 70, Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Inox
S416T80S1E

Uitrusting

Algemene informatie:

● Energie-efficiëntieklasse:A+++

● Capaciteit: 14 maatcouverts

● 8Programma's:Chef70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Stil50 °C,1uur60
°C,Glas40 °C,Snel45 °C,Voorspoelen

● 4 Speciale functies:IntensiveZone,VarioSpeed
Plus,HygiënePlus,Shine + Dry

● Waterverbruik inEco50°C programma:9.5 l

● Zeolith® droogsysteem: beter en energiezuinig drogen

● 6 Reinigingstemperaturen

● Doorstroomverwarmingselement

Comfort / Zekerheid:

● Starttijdkeuze 1-24 uur

● AquaSensor: regelt het waterverbruik naar mate van vervuiling.

● Afwasmiddelherkenning (tabletten of poeder)

● AquaStop®: NEFF garantie in geval van waterschade - gedurende
de gehele levensduur

● EasyLock deursluiting: voor greeploze keukens

● Flex3-korvenmet gekleurde flexibele onderdelen

● In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)

● EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser

● DoseerAssistent

● NEFF EfficientSilentDrive

● Warmtewisselaar: energiebesparing en hygiënische
condensatiedroging

● Regenereer-electronica.

● Kuipmateriaal: roestvrij staal

● TouchControl op zwart bedieningspaneel

● Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma

● Display (zwart) met witte tekst

● LED-kleur: wit

● Elektronische indicatie van zout-en glansspoelmiddelvoorraad

● Flex-3 Besteklade

● Kleur onderkorf: zilver

● Neerklapbare houders bovenkorf (6x)

● Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)

● Geïntegreerde glasbeschermingstechniek

● Achterste apparaatvoetje vanaf de voorzijde verstelbaar

Technische specificaties:

● Droogefficiëntieklasse:A

● Verbruik in Eco50°C programma:237 kWh/2660liter per jaar

● Geluidsniveau:42 dB(A) re 1 pW

● Geluidsniveau (extra stil programma):40 dB(A) re 1 pW

● Aansluitwaarde:2000-2400 W

● Inbouwmaten (hxbxd):81,5-87,5x60x55cm



3/3

N 70, Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, Inox
S416T80S1E

Maatschetsen


