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N 50
S513K60X0E
СЪДОМИЯЛНА 60 CM
ЗА ПЪЛНО ВГРАЖДАНЕ

Съдомиялната машина с чекмедже за прибори, която е
гъвкава за зареждане и показва кога работи.

√ Flex 2 кошници и чекмедже за прибори с много адаптивни,
сгъваеми елементи за удобно зареждане

√ InfoLight - светлина, отразяваща се в пода, която показва, че
уредът е в експлоатация

√ Chef 70° - професионална програма, предназначена за
отстраняване на упорити замърсявания от съдовете за готвене

√ Тихо миене на съдове - само 46 dB

√ Енергиен клас A++ за много ниско потребление

Features

Техническа информация

Консумация на вода (l) : 9,5
за вграждане/ свободностоящ : Вграден
Височина без плот (mm) : 815
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) : 815-875 x 600 x 550
Дълбочина с отворена на 90° врата (mm) : 1150
регулируеми крачета : Yes - front only
Максимална регулировка на крачетата (mm) : 60
Нето тегло (kg) : 36,0
бруто тегло (kg) : 38,0
макс. натоварване на захранващ кабел (W) : 2400
Енергия (A) : 10
напрежение : 220-240
честота (Hz) : 50; 60
Дължина на захранващия кабел (cm) : 175
Вид щепсел : Gardy щепсел със заземяване
Дължина на маркуча за входящата вода (cm) : 165
Дължина на отходния маркуч (cm) : 190
EAN код : 4242004216117
брой позиционни настройки : 13
Клас на енергийна ефективност (2010/30/EC) : A++
Консумация на енергия годишно (kWh/annum) - нов (2010/30/
EC) : 262
Консумация на енергия (kWh) : 0,92
Консумация на енергия в режим "оставена включена" (W) - NEW
(2010/30/EC) : 0,10
Консумация на енергия в режим "изключена" (W) - NEW (2010/30/
EC) : 0,10
Годишна консумация на вода (l/annum) - нов (2010/30/EC) : 2660
Клас на изсушаване : A
Програма за сравнение : Eco
Продължителност на цикъла при стандартна програма (min) : 210
Ниво на шум (dB) : 46
Типология на инсталиране : Напълно интегрирана
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Features

# Капацитет: 13 комплекта
# Енергиен клас: A++
# Разход на енергия в програма Eco 50: 262 kwh/годишно

на база 280 стандартни работни цикли със студена вода
и използване на нискоенергийните програми. Реалното
потребление на енергия зависи от начина на използване на
уреда.

# Разход на енергия в програма Eco 50 °C: 0.92 kwh
# Консумация на енергия изкл. / неизкл. уред: 0.1 W / 0.1 W
# Разход на вода в програма Eco 50: 2660 литра/годишно на

база 280 стандартни работни цикли. Реалният разход на вода
зависи от начина на употреба на уреда.

# Разход на вода в програма Eco 50: 9.5 л
# Клас на изсушаване A пo скала от G (най-лошо изсушаване) до

A (най-качествено изсушаване)
# Информацията се отнася за програма Eco 50. Тази програма

е подходяща за измиване на нормално замърсени съдове
и е най-ефективна по отношение на комбиниран разход на
енергия и вода.

# Продължителност на програмата Eco 50: 210 мин
# Времетраене в режим на готовност: 0 мин
# Ниво на шум: 46 dB(A) re 1 pW,
# За пълно вграждане
# 6 програми: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Стъкло 40 °C,

1H 65 °C, предизмиване
# 3 специални функции: varioSpeed Plus, Интeнзивнa зoнa,

extraDry
# Програма за почистване на съдомиялната
# 5 температури на измиване
# ActiveWater хидравлична система
# Асистент за дозиране
# EfficientSilentDrive мотор
# AquaSensor, Сензор за зареждане
# Автоматично разпознаване на препарата
# Топлообменник
# Техника за редуване на изплакването
# Електроника за регенерация
# Самопочистваща се филтърна система с трислоен гофриран

филтър
# Материал на вътрешната част: неръждаема стомана/ полинокс
# Управление- отгоре
# Електронен индикатор за оставащото време в минути
# Акустичен сигнал в края на програмата
# InfoLight
# Цвят на индикатора: червен
# Отложен старт: 1-24 часа
# Електронен индикатор за добавяне на соли
# Електронен индикатор за добавяне на гланц
# varioFlex кошници с червени маркировки Touchpoints
# Vario-чекмедже
# Сребристи кошници XXL NK
# Регулируема по височина горна кошница с Rackmatic (3-

степени)
# Сгъваеми поставки в горната кошница (2x)
# Сгъваеми поставки в долната кошница (4x)
# 2 рафта за чашки в горната кошница

# Neff AquaStop® с доживотна гаранция
# Servo-заключване
# Технология за предпазване на стъкло
# Заден крак, регулиращ се от предната страна
# 28 програмни опции
# Размери на уреда (ВxШxД): 81.5 x 59.8 x 55 cm
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N 50
S513K60X0E - GV 3600 K
60 CM DISHWASHER
FULLY INTEGRATED

The dishwasher with cutlery drawer that's flexible to load and
indicates when it's running.

√ Flex 2 baskets and cutlery drawer with many adaptable, foldable
elements for convenient loading

√ InfoLight – a light projected onto the floor shows you that the
dishwasher is in operation

√ Chef 70° – the pro programme for getting stubborn dirt off pots
and casserole dishes

√ Quiet dishwashing at just 46 dB

√ Energy efficiency class A++ for very low consumption in use

Features

Техническа информация

Water consumption (l) : 9.5
Built-in / Free-standing : Built-in
Height of removable worktop (mm) : 815
Required niche size for installation (HxWxD) : 815-875 x 600 x 550
Depth with open door 90 degree (mm) : 1150
Adjustable feet : Yes - front only
Maximum adjustability feet (mm) : 60
Net weight (kg) : 36.0
Gross weight (kg) : 38.0
Connection Rating (W) : 2400
Current (A) : 10
Voltage (V) : 220-240
Frequency (Hz) : 50; 60
Length electrical supply cord (cm) : 175
Plug type : Gardy plug w/ earthing
Length inlet hose (cm) : 165
Length outlet hose (cm) : 190
EAN code : 4242004216117
Number of place settings : 13
Energy efficiency : A++
Energy consumption annual (kWh/annum) - NEW (2010/30/EC) :
262
Energy consumption (kWh) : 0.92
Power consumption in left-on mode (W) - NEW (2010/30/EC) : 0.10
Power consumption in off-mode (W) - NEW (2010/30/EC) : 0.10
Water consumption annual (l/annum) - NEW (2010/30/EC) : 2660
Drying performance : A
Reference programme : Eco
Total cycle time of reference programme (min) : 210
Noise level (dB) : 46
Installation type : Integrated
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S513K60X0E - GV 3600 K
60 CM DISHWASHER
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Features

# Capacity: 12+1 place settings
# Energy Efficiency Class: A++ (on an Energy Efficiency Class scale

from A+++ to D)
# Energy consumption in programme Eco 50 °C: 262 kwhper

year, based on 280 standard cleaning cycles using cold water fill
and the consumption of the low power modes. Actual energy
consumption will depend on how the appliance is used.

# Energy consumption in programme Eco 50 °C: 0.92 kwh
# Power consumption off-mode / left-on mode: 0.1 W / 0.1 W
# Water consumption in programme Eco 50 °C: 2660 litres per year,

based on 280 standard cleaning cycles. Actual water consumption
will depend on how the appliance is used.

# Water consumption in programme Eco 50 °C: 9.5 l
# Drying efficiency class A on a scale from G (least efficient) to A

(most efficient)
# The information relates to the programme Eco 50 °C. This

programme is suitable to clean normally soiled tableware and is
the most efficient programme in terms of combined energy and
water consumption.

# Programme time in programme Eco 50 °C: 210 min
# Duration of the left-on mode: 0 min
# Noise level: 46 dB(A) re 1 pW
# Fully integrated
# 6 programmes: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glass 40 °C,

1h 65 °C, Pre rinse
# 3 special options: varioSpeed Plus, intensivZone, Extra Trocknen
# Machine Care
# 5 cleaning temperatures
# Flow-through water heater with integrated pumping system
# DosageAssist
# EfficientSilentDrive
# AquaSensor®, LoadSensor
# Detergent Automation
# Heat exchanger
# Alternating spray
# Regenerative electronics
# Self-cleaning filter system with 3-fold corrugated filter
# Interior tub material: Stainless Steel/Polinox
# Push button top controls
# Remaining programme time indicator (min)
# Acoustic end of cycle indicator
# InfoLight®
# Colour of indicators: red
# Electronic delay timer: 1-24 hours
# LED salt refill indicator
# LED rinse-aid refill indicator
# Flex 2 basket system with coloured touchpoints
# Flex 2 Drawer
# Silver XXL baskets with pullout handle
# RackMatic height-adjustable top basket (3 stage)
# 2 foldable plate racks in top basket
# 4 foldable plate racks in bottom basket
# 2 cup shelves in top basket
# Neff AquaStop® with guarantee
# ServoLock
# Glass care system

# Front-adjustable rear foot
# Incl. Steam protection plate
# Product dimensions (HxWxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm
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