
Serie | 4, Voľne stojaca umývačka
riadu, 60 cm, antikoro
SMS46NI03E

Zvláštne príslušenstvo
SGZ1010 :
SMZ2014 :
SMZ5100 :
SMZ5300 :

Vytvorí pre vás zvlášť kľudné prostredie.
Naša výnimočne tichá umývačka riadu
SuperSilence.
● Extra sušenie: voliteľná funkcia pre prídavné sušenie.
● Sklo 40 °C: ochranný program pre šetrné umývanie a sušenie

skla.
● Koše VarioFlex a príborová zásuvka Vario: rozšírené možnosti

nastavenia s viac miestom na všetkých úrovniach.
● 7 zónový displej: zobrazuje zostávajúci čas a bežné informácie,

ako napríklad chýbajúce prostriedky.
● AquaStop: 100% ochrana pred škodami spôsobenými vodou,

garantovaná počas celej životnosti spotrebiča.

Technické údaje
Trieda energetickej účinnosti (nariadenie (EÚ) 2017/1369):  E
Spotreba energie na 100 cyklov eko programu (EÚ 2017/1369):

 95
Maximálny počet súprav riadu (EÚ 2017/1369):  14
Spotreba vody v rámci eko programu v litroch na cyklus (EÚ
2017/1369):  9,5
Čas trvania programu (EÚ 2017/1369):  3:45
Emisia hluku šíreného vzduchom (EÚ 2017/1369):  44
Trieda emisií hluku šíreného vzduchom (EÚ 2017/1369):  B
Konštrukcia:  Voľne stojace
výška bez pracovnej dosky (mm):  30
rozmery spotrebiča (mm):  845 x 600 x 600
Hĺbka pri otvorených dvierkach:  1155
výškovo nastaviteľné nožičky:  Yes - all
Max. výškové nastavenie nožičiek (mm):  20
Hmotnosť netto (kg):  50,813
hmotnosť brutto (kg):  53,0
istenie (A):  10
napätie (V):  220-240
frekvencia (Hz):  50; 60
Dĺžka prívodného kábla (cm):  175
typ zástrčky:  Gardy zástrčka s uzemnením
Dĺžka prívodnej hadice (cm):  165
Dĺžka odpadovej hadice (cm):  190
EAN:  4242005160457
Spôsob montáže:  podstavný spotrebič
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Vytvorí pre vás zvlášť kľudné prostredie.
Naša výnimočne tichá umývačka riadu
SuperSilence.

Výkon a spotreba

- kapacita: 14 súprav riadu

- trieda spotreby energie: A++ (na stupnici triedy energetickej
účinnosti od A+++ do D)

- spotreba energie v programe eco 50 °C: 266 kWh/rok na
základe 280 štandardných umývacích cyklov (napojenie na
studenú vodu) a spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou
energie; skutočná spotreba energie závisí od spôsobu
používania spotrebiča

- spotreba energie pri programe eco 50 °C: 0.93 kWh

- spotreba energie vo vypnutom stave a v režime ponechania v
zapnutom stave: 0.1 W / 0.1 W

- spotreba vody v programe eco 50 °C: 2660 litrov/rok, na
základe 280 štandardných umývacích cyklov; skutočná
spotreba vody závisí od spôsobu používania spotrebiča

- spotreba vody pri programe eco 50 °C: 9.5 l

- trieda účinnosti sušenia: A; na stupnici od G (najhoršia
účinnosť) do A (najlepšia účinnosť)

- uvedené hodnoty sa vzťahujú na program eco 50 °C; tento
program je vhodný pre umývanie bežne zašpineného riadu
a jedná sa o najúčinnejší program z hľadiska kombinovanej
spotreby vody a energie

- doba trvania programu Eco 50 °C: 225 min

- trvanie režimu ponechanie
v zapnutom stave: 0 min

- hlučnosť: 44 dB(A) re 1 pW

- spotreba energie pri napojení na teplú vodu (program eco 50
°C): 0.7 kWh

- spotreba vody v programe auto 45-65 °C: od 7 l, v závislosti na
stupni zašpinenia riadu

Programy a špeciálne funkcie

- 6 programov: intenzívny 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, sklo
40 °C, hodinový 65 °C, predumytie

- 3 špeciálne funkcie: VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra
sušenie

- program starostlivosť o umývačku

- 5 umývacích teplôt

Technológia umývania a senzory

- ActiveWater hydraulický systém

- dávkovací asistent

- EcoSilence Drive

- AquaSenzor, senzor naplnenia

- automatické prispôsobenie podľa druhu umývacieho
prostriedku

- výmenník tepla

- technika striedavého umývania

- regeneračná elektronika

- samočistiaci filtračný systém s trojvrstvovým zvlneným filtrom

- materiál vnútorného priestoru: nehrdzavejúca oceľ

Ukazovatele stavu a obsluhy

- ukazovateľ zostávajúceho času programu v minútach

- farba ukazovateľa: červená

- časová predvoľba 1-24 hod.

- elektronický ukazovateľ nedostatku soli

- elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla

- AntiFingerprint - ochrana proti odtlačkom prstov

Systém košov

- VarioFlex systém košov

- príborová zásuvka VarioDrawer

- farba dolného koša: strieborno/tmavo sivá

- 3 výškovo nastaviteľné polohy horného koša pomocou systému
Rackmatic

- 2 rady sklopných tŕňov na taniere v hornom koši

- 4 rady sklopných tŕňov na taniere v spodnom koši

- 2 výklopné etažéry na šálky v hornom koši

- 2 výklopné etažéry na šálky v spodnom koši

Bezpečnosť

- AquaStop: záruka značky Bosch v prípade poškodenia vodou -
po celú dobu životnosti spotrebiča*

- elektronická blokácia tlačidiel

- systém šetrného umytia skla

- vr. násypky na soľ

Rozmery

- rozmery spotrebiča (V x Š x H): 84.5 x 60 x 60 cm

* záručné podmienky nájdete na https://www.bosch-home.com/sk/
servis/zaruka

2/3



Serie | 4, Voľne stojaca umývačka riadu, 60
cm, antikoro
SMS46NI03E

3/3


