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1 Hoofdschakelaar
2 Programmakiezer
3 Auto programma
4 Intensief programma
5 Eco programma
6 Kort programma
7 Spoelen

8 Speedwash
9 Auto deur openen
10 Halve belading
11 Uitgestelde start
12 Display
13 Glansspoelmiddel indicator
14 Zoutindicator



Programmatabel
Verbruikswaarden 1)EindspoelingAantal spoe-

lingen
HoofdwasVoorwassenEXTRA

- Opties
Vaatwasmid-
del, bakje 1 /
2
(ml)

PROGRAMS
- Programma Waterverbr.

(L)
Energie

(circa kWh)
Afwastijd

(ca. uren:min)

11-200,9-1,52:10-2:5065 °C2-350-65 °C1-3
Auto deur
openen--- / 25Auto programma

171,72:5570 °C270 °C210 / 25Intensief programma

9,50,923:0053 °C255 °C1
Auto deur
openen--- / 25Eco programma 2)

100,20:2025 °C135 °C--- / 10Kort programma

30,010:07--- °C1--- / ---Spoelen
1) De verbruikswaarden variëren, afhankelijk van de temperatuur van het inkomende water, omgevingstemperatuur, belading, geselecteerde extra functies en derge-

lijke.
2) Dit vaatwasprogramma is de standaard reinigingscyclus die wordt gebruikt voor de informatie op het energielabel. Het programma is bedoeld voor normaal vuile

vaat en is het meest effectieve programma wat energie- en waterverbruik betreft.
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