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Merk: Miele
Model: 11886400

€ 2.099,00
Excl. BTW: € 1.734,71
4002516470359

4 002516 470359 >

Omschrijving
G 7465 SCVi XXL OS/CS
Volledig geïntegreerde XXL vaatwasser met automatische dosering dankzij AutoDos
met geïntegreerde PowerDisk.
Innovatief design en maximaal gemak - 3D MultiFlex lade
Gemakkelijkste communicatie met het apparaat - WiﬁConn @ ct
Beste resultaten in minder dan een uur - QuickPowerWash
Verswaterwasmachine - vanaf 6,00 l liter in het automatische programma
Flexibel en veilig geplaatst - ExtraComfort-mandontwerp
Netwerken van huishoudelijke apparaten met Miele @ home
Slim genetwerkt
Met ons innovatieve Miele @ home-systeem kunt u het potentieel van uw Miele-apparaten
volledig benutten en uw dagelijks leven nog slimmer maken. Alle intelligente huishoudelijke
apparaten van Miele kunnen comfortabel en veilig worden aangesloten op een netwerk. De
bediening is eenvoudig - of het nu met de Miele-app, spraakbesturing of door integratie in
bestaande smarthome-oplossingen is. Netwerken vindt plaats via de wiﬁ-thuisrouter en de
Miele-cloud.
Wereldprimeur: AutoDos met PowerDisk
Automatische dosering voor uitstekende resultaten
Uitstekende resultaten: AutoDos is 's werelds eerste automatische dosering met een
geïntegreerde PowerDisk. Vaatwassers en exclusief poedergranulaat worden een nauwkeurig
op elkaar afgestemd systeem - dosering is programma-afhankelijk en op het optimale moment.
Geniet van de vrijheid: één PowerDisk is genoeg voor gemiddeld 20 wasbeurten. Eén keer
programmeren is voldoende - dan zal de eerste autonome vaatwasser automatisch wassen met
AutoStart.
FlexLine-mandontwerp
Intelligent mandontwerp voor alle soorten gerechten
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Een grote diversiteit aan servies en bestek kan dankzij de geweldige mogelijkheden altijd
passend worden geplaatst. De opvallend elegante handgreep zorgt ervoor dat de manden veilig
kunnen worden uitgetrokken - comfortabel vanuit elke hoek. Kopjes worden stevig
vastgehouden op de knoppen van het FlexCare kopjesrek. In de tweedelige opklapbare spikerij
plaats je schalen optimaal. En ﬁjne wijnglazen? Worden voorzichtig vastgehouden in de
FlexCare-glashouder met zachte siliconenvulling.
QuickPowerWash
Beste reiniging in minder dan een uur
Onverslaanbaar in combinatie: het QuickPowerWash-wasprogramma en de precies op elkaar
afgestemde UltraTabs All in 1 bereiken de best mogelijke reinigings- en droogresultaten voor
normaal vervuilde vaat in 58 minuten, net als de PowerDisk. De speciaal ontwikkelde tabs
hebben een korte oplostijd van slechts 2-3 minuten. Dit betekent dat de reinigingsprestaties
direct aan het begin van het wasprogramma beschikbaar zijn.
EcoPower-technologie
Innovatieve waterstroom voor waterbesparend spoelen
In het ECO-programma wordt het waterverbruik teruggebracht tot 8,9 liter. Hierdoor is er
minder energie nodig om op te warmen en proﬁteer je van een energiezuinige vaatwasser. De
waterbesparing wordt mogelijk gemaakt door een intelligent ontworpen instroomsysteem en
een nieuw, zeer eﬃciënt ﬁltersysteem. Extra isolatie vermindert het warmteverlies en dus de
energie die nodig is om het water te verwarmen.
Geteste hygiëne
Eﬀectief tegen virussen - wetenschappelijk bewezen
Hygiënisch schoon: meer dan 99,9% van de virussen wordt verwijderd in alle Miele-vaatwassers

Speciﬁcaties
ALGEMEEN
14

Type vaatwasser

Volledig
integreerbaar

Duurtijd eco-programma

3:50

Energieklasse

A

Energieverbruik in ecoprogramma per 100 cycli

54

Geluidsniveau

42

Geluidsniveau-klasse

B

Waterverbruik ecoprogramma per cyclus

8,4

Aansluitwaarde

2000

Breedte

59,8

Diepte

57

Hoogte

84,5

Aantal bestekken

ENERGIEVERBRUIK

FYSIEKE KENMERKEN
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Nisbreedte (minimaal)

60

Nisdiepte (minimaal)

57

Nishoogte (maximaal)

91

Nishoogte (minimaal)

84,5

Aanduiding resttijd

Ja

Bovenkorf in de hoogte
verstelbaar

Ja

Eindsignaal programma

Ja

Uitgestelde start

Ja

Verlichting binnen

Ja

Zelfreinigend ﬁltersysteem

Ja

GEBRUIKSGEMAK

PROGRAMMA'S
Aantal afwasprogramma's

10

UITRUSTING
Bestekschikking

Besteklade
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