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N 50, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL
S723P60X3E

Optionele accessoires

Z7710X0 Verlengslang voor aqua-stop
Z7861X0 RVS zijlijsten voor inbouw 86 cm
Z7861X3 RVS Beschermingsset voor 86,5 cm
Z7863X1 Korfinzet voor glazen met lange steel
Z7863X8 Glazenhouder
Z7870X0 Afwashulpset

De extra hoge vaatwasser laat zich zeer flexibel inruimen en geeft
aan wanneer hij aan staat.

√ InfoLight - projectie door middel van rood lichtpunt op de vloer

√ FlexScharnier - strakke oplossing voor speciale installaties bij een
lage plint of bij inbouw van de vaatwasser op hoogte in een kast.

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

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

√ AquaStop®: een levenslange garantie tegen waterschade

Uitrusting

Technische Data

Waterverbruik (l) : 6,5
Uitvoering : Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 0
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 865 x 598 x
550
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 865-925 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1200
In hoogte verstelbare pootjes : Yes - all from front
Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) : 38,746
Brutogewicht (kg) : 41,0
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 175
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) : 165
Lengte afvoerslang (cm) : 190
EAN-code : 4242004237594
Aantal couverts : 13
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :
262,00
Energieverbruik (kWh) : 0,92
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :
0,10
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,10
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 1820
Droogprestaties : A
Referentieprogramma : Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 195
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 44
Type installatie : Volledig geïntegreerd
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N 50, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm,
XXL
S723P60X3E

Uitrusting

Algemene informatie:

● Energie-efficiëntieklasse: A++

● Capaciteit: 13 maatcouverts

● 6 Programma's: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C,
1uur 65 °C, Voorspoelen

● 3 Speciale functies: VarioSpeed Plus, IntensiveZone, ExtraDroog

● Waterverbruik in Eco 50°C programma: 6.5 l

● 5 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-korven met gekleurde flexibele onderdelen

● In hoogte verstelbare bovenkorf met RackMatic (3 standen)

● EasyClean: reinigingsprogramma voor de vaatwasser

● InfoLight: projectie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer

● DoseerAssistent

● NEFF EfficientSilentDrive

● Warmtewisselaar: energiebesparing en hygiënische
condensatiedroging, EcoDrogen

● Regenereer-electronica

● Materiaal kuip: roestvrij staal

● Bedieningspaneel bovenzijde deur

● Akoestisch signaal bij einde programma

● Kleur van indicatoren: rood

● Elektronische indicatie van zout-en glansspoelmiddelvoorraad

● Kleur onderkorf: zilver

● Neerklapbare houders bovenkorf (6x)

● Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)

● Bestekrek in bovenkorf

● Verplaatsbare bestekkorf in onderkorf

● Geïntegreerde glasbeschermingstechniek

● Achterste apparaatvoetje vanaf de voorzijde verstelbaar

Technische specificaties:

● Droogefficiëntieklasse: A

● Verbruik in Eco 50°C programma: 262 kWh / 1820 liter per jaar

● Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW

● Inbouwmaten (hxbxd): 86,5-92,5 x 60 x 55 cm

● * Vind hier de garantiebepalingen: www.siemens-home.nl
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N 50, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm,
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Maatschetsen


