
• Installationstyp: Inbyggd
• EnergiklassA+
• 10 platsinställningar
• Smaldisk, endast 45 cm bred
• Ljudnivå 49 dB(A)
• Vattenförbrukning per standarddiskcykel 11.5 l. (3220 l.

per år)
• 3:e diskkorg för bestick (toppkorg)
• Självrengörande filter
• Höj - och sänkbar överkorg
• Bestickkorg
• Intensiv 65ºC
• Förtvätt
• Anslutning för varmvatten
• Eco 50° program
• 10 kuvert, 5 program
• Elektronisk kontroll

Whirlpool integrerad diskmaskin: färg svart, 45 cm -
WSIE 2B19 C

Denna integrerade diskmaskin från Whirlpool är utrustad
med: svart färg. Energieffektiv modell i energiklass A+.
Justerbara fötter, för utmärkt stabilitet på ojämna golv och
underlag. Utmärkt diskeffekt, för ett perfekt rent resultat.
Mycket bra torkprestanda, för ett riktigt bra torkresultat.

Startfördröjning
Skräddarsytt för dig. Funktion för startfördröjning gör
att du kan programmera diskmaskinen till att starta ett
program vid en senare tidpunkt.

Löstagbar övre korg
Löstagbar övre korg. Din diskmaskins löstagbara övre
korg gör att du kan skapa extra utrymme när du
behöver det. Du får också utan problem plats med
föremål som har en ovanlig form.

Justerbar övre korg
Justerbar övre korg. Denna modell har en överkorg
som kan justeras i höjdled vilket innebär att du kan
skapa extra utrymme när du behöver det. Detta gör
det lättare att få plats med skrymmande diskgods.

Plats för 10 kuvert
Gott om utrymme. Whirlpool diskmaskin som rymmer
upp till 10 standardkuvert.

Energiklass A+
Effektiv energiförbrukning. Energisnål Whirlpool-
modell i energiklass A+ som erbjuder både optimala
resultat och låg energiförbrukning..

Läckageskydd
Den här Whirlpool-diskmaskinen har en
vattenskyddsfunktion som är integrerad i
inloppsslangen och som skyddar mot vattenläckage i
händelse av något oförutsett tekniskt fel.

Rostfri stålinredning
Den rostfria inredningen i Whirlpools diskmaskin
säkerställer skinande disk och ren interiör.

Varmvattenanslutning
Varmvattenanslutning. Den här Whirlpool-
diskmaskinen kan anslutas direkt till en
varmvattensledning (max 60°).

FlexiSpace
Utforma ditt utrymme. FlexiSpace modulära korgar gör
att du kan disponera dina föremål fritt och enkelt inne i
diskmaskinhålighet.

F Energiklass
Energibesparingar säkerställs med energiklass F.

WSIE 2B19 C
12NC: 859991616300

EAN-kod: 8003437232909
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PRPRODUKTEODUKTEGENSKAPERGENSKAPER
Konstruktion Inbyggd

Installationstyp Fullt integrerad

Typ av reglage Elektronisk

Typ av kontrollinställning och signalenheter -

Demonterbar toppskiva Saknas

Dekorpanel för dörren N/A

Färg Svart

Anslutningseffekt 1900

Ström 10

Spänning 220-230

Frekvens 50

Nätkabelns längd 130

Elkontakt Schuko

Längd, tilloppsslang 155

Längd, avloppsslang 150

Justerbar sockelplåt Saknas

Höjd med toppskiva 0

Justerbara fötter Ja, justerbara framifrån

Höjd 820

Bredd 448

Djup 555

Djup med dörren öppen i 90° -

Min inbyggnadshöjd i nisch 820

Max inbyggnadshöjd i nisch 900

Min inbyggnadsbredd i nisch 450

Max inbyggnadsbredd i nisch 600

Inbyggnadsdjup i nisch 560

Nettovikt 27.2

Bruttovikt 29

TEKNISKA DTEKNISKA DAATTAA
Automatiska program Saknas

Maxtemperatur inkommande vatten, °C 60

Alternativ för startfördröjning Steglös

Fördröjd start, max. tid 0

Programförloppsindikering -

Display, programtid Saknas

Saltindikator Ja

Sköljmedelsindikator Ja

Säkerhetsanordning N/A

Höj- och sänkbar överkorg Ja

Största tallrik i överkorg 0

Största tallrik i underkorg 0

Standardkuvert 10

ENERENERGI & PREGI & PRESSTTANDANDAA
Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EU) A+

Årlig energiförbrukning - NY (2010/30/EU) 238

Varaktighet viloläge - NY (2010/30/EU) 12

Effektförbrukning i viloläge, NY (2010/30/EU) 5

Effektförbrukning i frånläge, NY (2010/30/EU) 0.5

Årlig vattenförbrukning - NY (2010/30/EU) 3220

Buller 49
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