
MYČKA  VESTAVNÁ                                   
SIEMENS  SN 836X00PE                                

         

SN 836X00PE   -  NOVÝ SPOTŘEBIČ – VÝSTAVKA 

kapacita: 13 sad nádobí, spotřeba energie při programu eco 50 °C: 0.92 kWh, spotřeba vody v programu eco 50 °C: 2660 
litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů; skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče, 
spotřeba vody v programu eco 50 °C: 9.5 l, doba trvání programu Eco 50 °C: 210 minhlučnost: 44 dB(A) re 1 Pw, hlučnost 
(Tichý program): 41 dB (A) re 1 pW, spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program eco 50 °C): 0.7 kWh 
spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí 
počet programů 6: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C 
3 speciální funkce: VarioSpeedPlus, intensiveZone, Extra sušení 
program péče o myčku, 5 mycích teplot, Technologie oplachování a sušení speedMatic hydraulický systém, dávkovací 
asistent, iQdrive, aquaSenzor, senzor naplnění, automatické přizpůsobení dle druhu mycího prostředku, výměník tepla 
technika střídavého mytí, regenerační elektronika, samočisticí filtrační systém s třívrstvým zvlněným filtrem 
materiál vnitřní vany: nerezová ocel, emotionLight, tlačítka ovládání nahoře, ukazatel zbytkového času v minutách 
akustický signál ukončení programu, infoLight: optický ukazatel průběhu programu (modrý), časová předvolba 1-24 hod 
elektronický ukazatel nedostatku soli, elektronický ukazatel nedostatku leštidla, systém košů varioFlex Pro s modře 
označenými uchopovacími částmi, 3. koš nebo příborovou zásuvku lze dokoupit, barva dolního koše: stříbrná 
3 výškově nastavitelné polohy horního koše pomocí systému rackMatic, 6 řad 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 v horním koši, 2 výklopné etažéry na šálky ve spodním koši, speciální držák na skleničky ve 
spodním koši, aquaStop®: záruka značky Siemens domácí spotřebiče v případě poškození vodou - po celou dobu 
životnosti spotřebiče*, systém ochrany skla, zpředu nastavitelné nožičky, vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana 
před párou) 
rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm¨ 
 
ZÁRUKA 2 ROKY 

Doporučená prodejní cena vč. 21% DPH               29.320,- Kč 
Sleva  - 20%  

Cena po slevě vč.21% DPH                                  23.456,- Kč 
 
akce platí do vyprodání zásob                                                    


