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Volledig geïntegreerde vaatwasser
VW939N (60 cm)
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FanDry
Perfecte droogresultaten dankzij fan in 
de deur. In minder tijd worden hiermee 
betere droogresultaten behaald.

Besteklade 
Flexibele 3e lade voor bestek waardoor 
je geen bestekmandje meer nodig 
hebt en er meer ruimte is voor pannen 
en borden in de onderkorf. De extra 
sproeiarm boven de besteklade zorgt 
voor betere wasresultaten. 

Koolborstelloze motor 
Deze motor werkt zonder koolborstels. 
Dit zorgt voor minder wrijving en een 
efficiëntere werking. 

Zuinig en stil 
Doet zijn werk in stilte en op een 
efficiënte wijze met een geluidsniveau 
van slechts 39dB en energieklasse C.

Nachtprogramma
Het nachtprogramma verlaagt het 
geluidsniveau met nog eens 2dB door 
de wasintensiteit te verlagen en de 
duur van het programma te verlengen.

Intensieve zone
De intensieve zone in de onderkorf is 
de ideale plek om sterk vervuilde vaat 
zoals ovenschalen en pannen weer 
stralend schoon te krijgen.

Specificaties
• stille efficiënte koolborstelloze motor
• automatische deuropening bij einde programma (instelbaar)
• zilvergrijs bedieningspaneel met TouchControl
• 8 programma’s: eco, auto, 1-uur, intensief, glas, hygiëne, nacht en snel
• 8 reinigingstemperaturen: 35°C tot 70 °C
• aquastop
• VOB-vlotter overloop beveiliging
• geïntegreerd verwarmingselement
• meervoudig filtersysteem

Gebruikersgemak 
• FanDry voor perfecte droogresultaten
• uitneembare derde FLEXlade voor bestek
• LED binnenverlichting
• LCD display met resttijdindicatie
• bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading
• uitgestelde start 1-24 uur
• einde programma indicatie op de vloer
• geschikt voor 16 couverts
• extra functies: zelfreiniging en extra droog
• elektronische controle voor zout en glansmiddel
• vanaf voorzijde verstelbare achterpoten

Technische specificaties 
• inbouwmaten (hxbxd) 820/900 x 600 x 560 mm
• min/max gewicht deurpaneel deur-op-deur montage 3 - 10 kg
• ook geschikt voor warmwateraansluiting (max. 70°C)
• aansluitwaarde 1900 W
• energieverbruik per 100 cycli* 76 kWh
• waterverbruik* 9,6 liter
• geluidsniveau* 39 dB(A)
• geluidsklasse* B
• energieklasse* C

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma V
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