
MYČKA  VESTAVNÁ                                   
SIEMENS  SN 75Z801BE                                

               

SN 75Z801BE   -  VÝSTAVKA EXPO AKTUÁLNÍ MODEL 

Výkon a spotřeba  třída energetické účinnosti¹: C 
energie² / voda³: 74 kWh / 9.5 l, kapacita: 13 sad nádobí, doba trvání programu⁴: 3:55 h:min 
hladina hluku: 42 dB(A) re 1 Pw, třída hlučnosti: B, hlučnost (Tichý program): 40 dB (A) re 1 pW 
Programy a speciální funkce 
8 programů: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, intelligentProgram, Intenzivní 70 °C, Rychlý 60 °C, brilliantShine 40 °C, Tichý 50 °C, 
Oblíbený, výchozí Oblíbený program: Předmytí, 4 speciální funkce: Vzdálené zapnutí, Shine & Dry, intensiveZone, 
varioSpeed Plus on demand, program péče o myčku nádobí: Machine Care, Silence on demand (prostřednictvím aplikace 
Home Connect), Technologie oplachování a sušení Zeolith®, výměník tepla, aquaSenzor, dávkovací asistent, iQdrive, 
automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku 
samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem, materiál vnitřní vany: nerezová ocel, koše flexComfort s modře 
označenými uchopovacími částmi, glassZone, 3. koš nebo příborovou zásuvku lze dokoupit, 3 výškově nastavitelné 
polohy horního koše pomocí systému rackMatic, easyGlide kolečka (s kuličkovými ložisky) na všech úrovních ukládání, 
zarážka proti vykolejení spodního koše, 2 řady sklopných trnů na talíře v horním koši, 8 řad sklopných trnů na talíře ve 
spodním koši, etažér na příbory v horním koši 
variabilní koš na příbory ve spodním koši, 2 výklopné etažéry na šálky s přední části z měkkého silikonu v horním koši, 2 
výklopné etažéry na šálky ve spodním koši, speciální držák na skleničky ve spodním koši 
Ukazatele stavu a obsluha , připojení Home Connect přes Wi-Fi, dotykové ovládání (černé), emotionLight 
tlačítka ovládání nahoře, popisky na panelu: anglický text, sideLight, akustický signál ukončení programu 
časová předvolba 1-24 hod, aquaStop®, varioPanty, technologie šetrného mytí skla díky ventilu na neměkčenou vodu, vč. 
násypky na sůl 
rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm 
 
ZÁRUKA 2 ROKY 

Doporučená prodejní cena vč. 21% DPH               37.290,- Kč 
Sleva  - 20%  

Cena po slevě vč.21% DPH                                  29.832,- Kč 
 
akce platí do vyprodání zásob                                                    


