
מדיחי הכלים של קונסטרוקטה
- Home Connect עם טכנולוגיית

באים לעבוד, גם מרחוק!



מדיחי הכלים החדשים של קונסטרוקטה 
מאפשרים שליטה נוחה מרחוק בעזרת 
אפליקציית Home Connect, הניתנת 

להורדה מחנות האפליקציות )עבור 
.)IOS - אנדרואיד ו

לאחר הורדת האפליקציה, תוכלו לחבר 
את מדיח הכלים שלכם ולחוות מגוון 
אפשרויות חדשות ומבריקות בעזרת 

הטלפון הנייד שלכם. 

בלחיצת כפתור תוכלו לתזמן את הפעלת 
וסיום תכנית ההדחה, לשמור את תכנית 

ההדחה המועדפת עליכם וגם לקבל התראה 
כשנדרש לחדש את מלאי הטבליות!

הפעילו את מדיח הכלים שלכם 
מכל מקום, בקלות וביעילות!
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הדור החדש של מדיחי הכלים של קונסטרוקטה מביאים 
עמם נוחות, יעילות ומאפשרים שליטה קלה ונוחה מרחוק 

 .Home Connect באמצעות טכנולוגיית
למדיחי הכלים החדשים של קונסטרוקטה פאנל פיקוד 
מתקדם, מגוון רחב של תכניות הדחה, אביזרים לסידור 

אופטימלי של הכלים במדיח וגם פתרון חדשני לכלים 
שנשכחו בכיור לאחר הפעלת המדיח.

מהיום, הפעלת המדיח קלה יותר מתמיד 
Home Connect הודות לטכנולוגיית

Easy Start

Easy Start - המלצה על תכנית לפי סוג הכלים 
הפונקציה תמליץ על התכנית הנכונה עבור הכלים שהכנסתם למדיח - ישירות 

מהמכשיר הנייד. לפני כל הדחה יש להזין את סוג הכלים ומידת הלכלוך ואפליקציית 
Home Connect תבחר עבורכם את התכנית המתאימה ביותר על פי רמת הלכלוך, סוג 

הכלים ועוד... עד לקבלת תוצאות מבריקות!

Pause & Reload - להטענה של פריטים גם לאחר תחילת התכנית  
למדיחי הכלים החדשים של קונסטרוקטה יש פתרון חדשני וייחודי לכלים שנשכחו מחוץ 
למדיח לאחר הפעלתו: פונקציית Pause & Reload משהה את מחזור ההדחה בכל רגע 

נתון על מנת שנוכל להכניס את הכלים שנשכחו לתוך המדיח. לאחר הטענת הכלים 
הנוספים, המדיח ימשיך בדיוק מהמקום בו עצר במחזור ההדחה. *קיים בחלק מהדגמים.

Silence Now

Silence Now - פונקציה להדחה חרישית
באמצעות אפליקציית Home Connect תוכלו "להחריש" את המדיח בהתאם לצורך! 

בעת הפחתת הרעש הפונקציה מסוגלת להפחית ב-2-3 דציבלים את רעש המדיח 
ולפיכך תאריך את פעולתו בעד כ-30 דקות.

Favorite - תכנית מועדפת
בעזרת התכנית המועדפת תוכלו לשמור את השילוב המבוקש בין הלחצנים והתכניות 

)למשל, תוכנית אוטומטית 45-65° ופונקציית "Extra Dry"( ישירות במכשיר הנייד, 
בכל זמן ומכל מקום! בנוסף, ניתן לשמור את התכנית המועדפת גם על גבי צג ההפעלה 

במדיח.

Tab Counter

Tab Counter - סופר טבליות
באמצעות פונקציית סופר הטבליות, המדיח עוקב אחר כל הדחה ומנטר את כמות 

הטבליות בביתכם. כדי להפעיל את הפונקציה, יש להזין באפלקציה את כמות הטבליות 
הקיימת באריזה החדשה שרכשתם ולאחר מכן המדיח עוקב אחר המלאי. האפליקציה 

תיתן התראה למכשיר הנייד כאשר מלאי הטבליות עומד להסתיים!
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מדיחי הכלים של קונסטרוקטה עם מגוון חידושים טכנולוגיים* -
את הכל הם מבריקים!

Turbo+

+Turbo - לחצן חצי זמן  
בעזרת לחצן +Turbo תוכלו לקצר את משך התכנית בעד כ-66%, גם 
דרך האפליקציה! כמו כן, ניתן לקצר את התכנית גם לאחר שהחלה, 

תוך שמירה על תוצאות ניקוי וייבוש אופטימליות.

 Machine Care - שמירה על ניקיון המדיח
תוכנית מיוחדת לשמירה מיטבית על מדיח הכלים לאורך זמן. 
התוכנית מנקה את שאריות השומן והאבנית הנותרות לעיתים

בחלל המדיח, מומלץ להוסיף חומר ניקוי ייעודי לכך.

 ExtraDry - לחצן ייבוש נוסף
מאפשר להשיג תוצאות ייבוש אופטימליות, ללא קשר לתכנית 

שנבחרה. שימוש בלחצן זה יאריך את משך התוכנית על מנת
לאפשר מחזור ייבוש נוסף.

סלסלה עליונה מתכווננת
כוונון הגובה של הסלסלה העליונה הינו פרקטי במיוחד ומאפשר 

שימוש גמיש ביותר, בהתאם לגודל הכלים המלוכלכים אותם תרצו 
להדיח בכל פעם.

DuoPower - זרוע ההתזה הכפולה במדיחי כלים צרים
הודות לשתי זרועות ההתזה הצולבות, זרוע ההתזה הכפולה 

במדיחי הכלים של קונסטרוקטה ברוחב 45  ס“מ מבטיחה כיסוי של 
כל חלקי הסלסלה העליונה, שעומקה הוגדל בכ-4 ס"מ. הפיזור 
האופטימלי של מי השטיפה מבטיח הספק הדחה יעיל עוד יותר.

Energy Cleaning Drying

תווית האנרגיה של מדיחי הכלים
בתווית זו מוצגים “ציונים" שקיבל המדיח במבחני חיסכון ויעילות 

שונים. המבחנים הם: תוצאות ניקוי, תוצאות ייבוש וחיסכון באנרגיה. 
ציונים אלו הם מעין תעודת זהות של המדיח המעידה על איכותו.

BLDC – מנוע מגנטי ושקט
מנוע הפועל ללא פחמים ומשתמש במגנטים קבועים וייחודיים בעיצוב 

מהפכני המונע שחיקה וחיכוך. מנוע אמין ועמיד זה שומר על מדיח 
הכלים לשנים רבות.

Info Light

InfoLight - נקודת אור אדומה
 נקודה המוקרנת לרצפה לחיווי כשהמדיח פועל, קיימת בכל

המדיחים האינטגרליים.

*כל דגם והחידושים היחודיים לו.
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מעמד למגשי אפייה
הסלסלה התחתונה מצוידת בזוג קליפסים מעוצבים וגמישים להפליא 

המאפשרים למקם את מגשי התנור הגדולים ולוחות ההגשה בקלות 
ובאופן נוח לבחירתך. בשילוב עם לחצן "ניקוי אינטנסיבי", ניתן לקבל 

תוצאות ניקוי טובות ביותר לכלים אלו.

Vario Flex - מתקן לסכו"ם 
מתקן מיוחד לסכו"ם הניתן לטעינה בכל מרחב בסלסלה התחתונה!
המתקן מחולק ל-2 חלקים הניתנים להפרדה ומאפשרים סידור נוח 
וגמיש יותר של הכלים במדיח תוך ניצול מלא של המפלס התחתון. 

בתום ההדחה ניתן לתלות את מתקן הסכו"ם על מעקה המטבח 
לפריקה וטעינה יעילה ונוחה.

מעמד לבקבוקים לניקוי אידיאלי
אביזר מחזיק הבקבוקים הממוקם בסלסלה התחתונה מאפשר 
ניקוי נוח ובטוח של בקבוקי ספורט, כוסות, קנקנים, אגרטלים 

וצלוחיות. המעמד ממוקם באופן בו זרם המים עובר בתוך הבקבוק 
ושוטף אותו ביעילות. כמו כן, ניתן לקפל או להסיר את האביזר 

כאשר אין בו צורך, לקיבולת גדולה יותר של המפלס התחתון.

מגוון אביזרים ייחודים לסידור אופטימלי במדיח הכלים*

אביזר לכוסות וכלי פלסטיק
כלים קטנים כמו כוסות וכלי פלסטיק נוטים תמיד לזוז במהלך 

מחזור ההדחה, מה שגורם לרעש וניקיון לא יעיל. האביזר לכוסות 
וכלי פלסטיק מקבע את החפצים הללו בצד ימין של הסלסלה 

העליונה ומבטיח תוצאות ניקוי וייבוש מקסימליות.

*כל דגם מגיע עם מגוון אביזרים שונה. באפשרותך לרכוש אביזרים נוספים בתשלום דרך חברת השירות CSB מוצרי חשמל בע"מ.
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CG5SI00HTY

מדיח כלים רחב, דמוי נירוסטה, 60 ס״מ
משולב Home Connect לשליטה מרחוק באמצעות אפליקציה

קיבולת: 12 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
 ציוני תווית האנרגיה:	•

A בתוצאות ניקוי, A בתוצאות ייבוש, A בחיסכון באנרגיה
•	48dB :שקט
5 תכניות: אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°, 	•

אינטנסיבית 70° ותכנית מועדפת
2 לחצנים: App Start – לשליטה מרחוק, Half Load – לחצן 	•

חצי כמות
 Pause & Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים גם 	•

לאחר תחילת התכנית
אביזרים כלולים במדיח: מעמד לבקבוקים ו-2 מעמדים לכוסות 	•

וכלי פלסטיק
Machine Care - תכנית מיוחדת לשמירה על המדיח	•
Dosage Assist - מערכת בקרת מינון לטבליה	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: AquaSensor חיישן צלילות/עכירות 	•

המים, LoadSensor - חיישן העמסה 
Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר 	•

ההדחה
תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה	•
2 מחיצות מתקפלות בסלסלה התחתונה	•
מעצור לסלסלה התחתונה	•
AquaStop 24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
מתקן לסכו"ם בסלסלה התחתונה	•
מערכת Glass Care – לשמירה על כלי זכוכית	•
מידות המוצר בס"מ: ג-84.5, ר-60, ע-60	•

CG6SI00HBY

מדיח כלים רחב, דמוי נירוסטה, 60 ס״מ
משולב Home Connect לשליטה מרחוק באמצעות אפליקציה

קיבולת: 13 מערכות כלים 	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
 ציוני תווית האנרגיה:	•

A בתוצאות ניקוי, A בתוצאות ייבוש, A בחיסכון באנרגיה
שקט: 46dB בלבד	•
Retro Fit - הכנה למפלס שלישי )לרכישה בנפרד(	•
6 תכניות: אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°, 	•

אינטנסיבית 70°, מהירה 45° ותכנית מועדפת
4 לחצנים: App Start – לשליטה מרחוק, Extra Dry – לחצן 	•

לייבוש נוסף, +Turbo – לחצן לקיצור זמן התכנית בעד כ-66%, 
Half Load – לחצן חצי כמות

Pause & Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים גם 	•
לאחר תחילת התכנית

אביזרים כלולים במדיח: 2 מעמדים למגשי אפייה, מעמד 	•
לבקבוקים ו-2 מעמדים לכוסות וכלי פלסטיק

Machine Care - תכנית מיוחדת לשמירה על המדיח	•
Dosage Assist - מערכת בקרת מינון הטבליה	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: AquaSensor חיישן צלילות/עכירות 	•

המים, LoadSensor - חיישן העמסה
Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר 	•

ההדחה
Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה 	•
תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית 	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות 	•
Vario Flex - מתקן לסכו"ם שמתחלק לשניים לשימוש מרבי 	•

בקיבולת המדיח
סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן  )3 גבהים( 	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה ו-2 בעליונה	•
מעצור לסלסלה התחתונה	•
AquaStop 24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
מערכת Glass Care – לשמירה על כלי זכוכית	•
מידות המוצר בס"מ:  ג-84.5, ר-60, ע-60	•

מדיחי כלים רחבים עומדים

CG6SW00HBY

מדיח כלים רחב, לבן, 60 ס״מ
משולב Home Connect לשליטה מרחוק באמצעות אפליקציה

קיבולת: 13 מערכות כלים 	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
 ציוני תווית האנרגיה:	•

A בתוצאות ניקוי, A בתוצאות ייבוש, A בחיסכון באנרגיה
שקט: 46dB בלבד	•
Retro Fit - הכנה למפלס שלישי )לרכישה בנפרד(	•
6 תכניות: אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°, 	•

אינטנסיבית 70°, מהירה 45° ותכנית מועדפת
4 לחצנים: App Start – לשליטה מרחוק, Extra Dry – לחצן 	•

לייבוש נוסף, +Turbo – לחצן לקיצור זמן התכנית בעד כ-66%, 
Half Load – לחצן חצי כמות

Pause & Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים גם 	•
לאחר תחילת התכנית

אביזרים כלולים במדיח: 2 מעמדים למגשי אפייה, מעמד 	•
לבקבוקים ו-2 מעמדים לכוסות וכלי פלסטיק

Machine Care - תכנית מיוחדת לשמירה על המדיח	•
Dosage Assist - מערכת בקרת מינון הטבליה	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: AquaSensor חיישן צלילות/עכירות 	•

המים, LoadSensor - חיישן העמסה
Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר 	•

ההדחה
Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה 	•
תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית 	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות 	•
Vario Flex - מתקן לסכו"ם שמתחלק לשניים לשימוש מרבי 	•

בקיבולת המדיח
סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן  )3 גבהים( 	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה ו-2 בעליונה	•
 מעצור לסלסלה התחתונה	•
AquaStop 24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
מערכת Glass Care – לשמירה על כלי זכוכית	•
מידות המוצר בס"מ:  ג-84.5, ר-60, ע-60	•

46 dB46 dB

 תוצרת
גרמניה

 תוצרת
גרמניה

11 10



CG5VX01ITE

מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס״מ
משולב Home Connect לשליטה מרחוק באמצעות אפליקציה

קיבולת: 12 מערכות כלים	•
צריכת מים: 10.5 ליטר	•
 ציוני תווית האנרגיה:	•

A בתוצאות ניקוי, A בתוצאות ייבוש, A בחיסכון באנרגיה
•	50dB :שקט
5 תכניות: אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°, 	•

אינטנסיבית 70° ותכנית מועדפת.
2 לחצנים: App Start – לשליטה מרחוק, Half Load – לחצן 	•

חצי כמות
Machine Care - תכנית מיוחדת לשמירה על המדיח	•
DosageAssist - מערכת לבקרת מינון הטבליה 	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: AquaSensor חיישן צלילות/עכירות 	•

המים, LoadSensor - חיישן העמסה
Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר 	•

ההדחה
טיימר להפעלה מאוחרת – 3,6 או 9 שעות, באפליקציה – עד 24 	•

שעות
נוריות חיווי LED  בפנל לציון הצורך בהוספת מלח או חומר 	•

הברקה ולהתראה על תקלה בזרימת המים
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
סלסלות בצבע לבן	•
מתקן לסכו"ם בסלסלה התחתונה	•
מעצור לסלסלה התחתונה	•
AquaStop 24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה	•
 InfoLight – נקודת אור אדומה המוקרנת לרצפה לחיווי	•

כשהמדיח פועל
מערכת Glass Care – לשמירה על כלי זכוכית	•
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 15	•

מדיחי כלים אינטגרלים מלאים וחצי אינטגרלי

 CG5VX00HAD

מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס״מ
משולב Home Connect לשליטה מרחוק באמצעות אפליקציה

קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
 ציוני תווית האנרגיה:	•

A בתוצאות ניקוי, A בתוצאות ייבוש, A בחיסכון באנרגיה
•	44dB :שקט מאוד
5 תכניות: אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°, 	•

אינטנסיבית 70° ותכנית מועדפת
3 לחצנים: App Start – לשליטה מרחוק, Extra Dry – לחצן 	•

לייבוש נוסף, +Turbo – לחצן לקיצור זמן התכנית בעד כ-66%
אביזרים כלולים במדיח: 2 מעמדים למגשי אפייה, מעמד 	•

לבקבוקים ו-2 מעמדים לכוסות וכלי פלסטיק
Machine Care - תכנית מיוחדת לשמירה על המדיח	•
DosageAssist - מערכת לבקרת מינון הטבליה 	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: AquaSensor חיישן צלילות/עכירות 	•

המים, LoadSensor - חיישן העמסה
Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר 	•

ההדחה
Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה 	•
תצוגה דיגיטלית וטיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן )3 גבהים(	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה ו-2 בעליונה 	•
מעצור לסלסלה התחתונה	•
Vario Flex - מתקן לסכו"ם שמתחלק לשניים לשימוש מרבי 	•

בקיבולת המדיח
AquaStop 24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה	•
 InfoLight – נקודת אור אדומה המוקרנת לרצפה לחיווי	•

כשהמדיח פועל
מערכת Glass Care – לשמירה על כלי זכוכית	•
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 15	•

 CG5VX00HCD

מדיח כלים אינטגרלי רחב, 60 ס״מ
משולב Home Connect לשליטה מרחוק באמצעות אפליקציה

קיבולת: 14 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
 ציוני תווית האנרגיה:	•

A בתוצאות ניקוי, A בתוצאות ייבוש, A בחיסכון באנרגיה
•	44dB :שקט מאוד
Vario Drawer - מפלס שלישי לסכו"ם וכלים קטנים 	•
5 תכניות: אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°, 	•

אינטנסיבית 70° ותכנית מועדפת
3 לחצנים: App Start – לשליטה מרחוק, Extra Dry – לחצן 	•

לייבוש נוסף, +Turbo – לחצן לקיצור זמן התכנית בעד כ-66%
אביזרים כלולים במדיח: 2 מעמדים למגשי אפייה, מעמד 	•

לבקבוקים ו-2 מעמדים לכוסות וכלי פלסטיק
Machine Care - תכנית מיוחדת לשמירה על המדיח	•
DosageAssist - מערכת לבקרת מינון הטבליה 	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: AquaSensor חיישן צלילות/עכירות 	•

המים, loadSensor - חיישן העמסה
Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר 	•

ההדחה
Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה 	•
תצוגה דיגיטלית וטיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן )3 גבהים(	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה ו-2 בעליונה	•
מעצור לסלסלה התחתונה	•
AquaStop 24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה	•
 InfoLight – נקודת אור אדומה המוקרנת לרצפה לחיווי	•

כשהמדיח פועל
מערכת Glass Care – לשמירה על כלי זכוכית	•
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 15	•

Info Light
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CG5IS00HAD

מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב, 60 ס״מ
משולב Home Connect לשליטה מרחוק באמצעות אפליקציה

קיבולת: 13 מערכות כלים	•
צריכת מים: 9.5 ליטר	•
 ציוני תווית האנרגיה:	•

A בתוצאות ניקוי, A בתוצאות ייבוש, A בחיסכון באנרגיה
•	44dB :שקט מאוד
5 תכניות: אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°, 	•

אינטנסיבית 70° ותכנית מועדפת
3 לחצנים: App Start – לשליטה מרחוק, Extra Dry – לחצן 	•

לייבוש נוסף, +Turbo – לחצן לקיצור זמן התכנית בעד כ-66%
Pause & Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים גם 	•

לאחר תחילת התכנית
אביזרים כלולים במדיח: 2 מעמדים למגשי אפייה, מעמד 	•

לבקבוקים ו-2 מעמדים לכוסות וכלי פלסטיק
Machine Care - תכנית מיוחדת לשמירה על המדיח	•
Dosage Assist - מערכת לבקרת מינון הטבליה	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
מערכת חיישנים הכוללת: AquaSensor חיישן צלילות/עכירות 	•

המים, loadSensor - חיישן העמסה
Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר 	•

ההדחה
Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה 	•
תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית 	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
Vario Flex - מתקן לסכו"ם שמתחלק לשניים לשימוש מרבי 	•

בקיבולת המדיח
סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן  )3 גבהים( 	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה ו-2 בעליונה	•
מעצור לסלסלה התחתונה 	•
AquaStop 24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
מערכת Glass Care – לשמירה על כלי זכוכית	•
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 15	•

44 dB
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CP5VX00HKE

מדיח כלים אינטגרלי צר, 45 ס״מ
משולב Home Connect לשליטה מרחוק באמצעות אפליקציה

קיבולת: 9 מערכות כלים 	•
צריכת מים: 8.5 ליטר	•
 ציוני תווית האנרגיה:	•

A בתוצאות ניקוי, A בתוצאות ייבוש, A בחיסכון באנרגיה
•	48dB :שקט מאוד
5 תכניות: אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°, 	•

אינטנסיבית 70° ותכנית מועדפת
3 לחצנים: App Start – לשליטה מרחוק, Extra Dry – לחצן 	•

לייבוש נוסף, +Turbo – לחצן לקיצור זמן התכנית בעד כ-66% 
Machine Care - תכנית מיוחדת לשמירה על המדיח	•
DosageAssist - מערכת לבקרת מינון הטבליה 	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לניקוי אינטנסיבי 	•
מערכת חיישנים הכוללת: AquaSensor, חיישן צלילות/עכירות 	•

המים, loadSensor - חיישן העמסה
Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר 	•

ההדחה
Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה 	•
תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה מתכווננת - 2 גבהים	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה 	•
מתקן לסכו"ם בסלסלה התחתונה	•
מעצור לסלסלה התחתונה	•
AquaStop 24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה	•
 InfoLight – נקודת אור אדומה המוקרנת לרצפה לחיווי	•

כשהמדיח פועל
מערכת Glass Care – לשמירה על כלי זכוכית	•
למידות הבנייה ראה שרטוט בעמוד 15	•

 CP5SW00HKD

מדיח כלים צר, לבן, 45 ס״מ
משולב Home Connect לשליטה מרחוק באמצעות אפליקציה

קיבולת: 9 מערכות כלים 	•
צריכת מים: 8.5 ליטר	•
 ציוני תווית האנרגיה:	•

A בתוצאות ניקוי, A בתוצאות ייבוש, A בחיסכון באנרגיה
•	46dB :שקט מאוד
5 תכניות: אוטומטית 65°-45°, חסכונית 50°, מהירה 65°, 	•

אינטנסיבית 70° ותכנית מועדפת
3 לחצנים: App Start – לשליטה מרחוק, Extra Dry – לחצן 	•

לייבוש נוסף, +Turbo – לחצן לקיצור זמן התכנית בעד כ-66%
Pause & Reload – מנגנון השהיה להוספה של פריטים גם 	•

לאחר תחילת התכנית
Machine Care - תכנית מיוחדת לשמירה על המדיח	•
Dosage Assist - מערכת בקרת מינון הטבליה	•
מנוע BLDC ללא פחמים - שקט ועמיד לאורך זמן	•
DuoPower - ממטרה עליונה כפולה לניקוי אינטנסיבי 	•
מערכת חיישנים הכוללת: AquaSensor חיישן צלילות/עכירות 	•

המים, loadSensor חיישן העמסה
Detergent Automation - מנגנון זיהוי אוטומטי של חומר 	•

ההדחה
Heat Exchanger מחלף חום – לייבוש היגייני ולחיסכון באנרגיה 	•
תצוגה דיגיטלית לזמן הנותר לסיום התוכנית	•
טיימר להפעלה מאוחרת - עד 24 שעות	•
סלסלה עליונה Rackmatic בגובה מתכוונן  )3 גבהים( 	•
2 מחיצות מתקפלות לצלחות בסלסלה התחתונה ו-2 בעליונה 	•
מתקן לסכו"ם בסלסלה התחתונה	•
מעצור לסלסלה התחתונה	•
AquaStop 24/7 - מנגנון הגנה בפני הצפה 24 שעות ביממה	•
נעילת בטיחות בפני ילדים	•
מערכת Glass Care – לשמירה על כלי זכוכית	•
מידות המוצר בס"מ:  ג-84.5, ר-45, ע-60	•

מדיחי כלים צרים, 45 ס״מ

הנחיות הבנייה למדיחי כלים אינטגרליים:
מדיחי הכלים האינטגרליים נועדו להבנייה ושילוב דלת 

בהתאמה אישית לארונות המטבח. במדיחי הכלים 
האינטגרליים ציפוי המדיח נעשה ע"י הלקוח בהתאמה

אישית למטבחו הביתי.

גובה ציפוי הדלת הוא תוצאה של פעולת החישוב הבאה:
גובה הנישה )הגובה מהשיש עד הרצפה(, פחות גובה הפיקוד

)מופיע בשרטוט(, פחות גובה הסוקל )עפ"י הטבלה(, שווה 
לגובה ציפוי הדלת.

מדיחי כלים אינטגרליים להבנייה ושילוב דלת בהתאמה אישית 
לארונות המטבח

מדיח כלים חצי אינטגרלי רחב
CG5IS00HAD

מדיח כלים אינטגרלי מלא צר
CP5VX00HKE

מדיח כלים אינטגרלי מלא רחב
CG5VX01ITE / CG5VX00HAD / CG5VX00HCD

Info Light

15 14



התמונות להמחשה בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים ולתיקונים. ט.ל.ח.
.BSH Home Appliances Group )2021( -כל הזכויות שמורות ל

שרות ואחריות
מערך השירות של C/S/B מוסמך ובעל הזיכיון למתן שירות למוצרי החשמל 

הביתיים מטעם BSH. מערך השירות מבוסס על סניפי שירות בפריסה ארצית, 
המעניקים שליטה וכיסוי יעיל של כל האזורים בארץ.

לרשות חברת השירות עומד מחסן חלפים המצויד בחלפים מקוריים ותואמים לכל 
המוצרים להם נותנת החברה שירות תיקונים. ייבוא החלפים, רכישתם ואספקתם 

נעשית באופן סדיר על ידי אנשי הרכש והמחסנאים. חברת השירות תשמח
לעמוד לרשותכם בכל עת, בטל: 08-9777222, או 2220* מכל הארץ.

מידע אודות המוצרים
לקבלת קטלוג ישירות לביתכם, או בכל מידע אחר אנא פנו אלינו:

BSH מכשירים ביתיים בע"מ. טל. 09-9730000, בית משכית,
רח' משכית 25, הרצליה פיתוח, מיקוד: 4685210.

אינטרנט
לקבלת עדכונים והטבות ולהצטרפות למועדון הלקוחות שלנו:

www.constructa.com/il
האתר מותאם גם לצפייה בסלולרי.

www.constructa.com/il

חפשו את Home Connect בחנויות האפליקציה
הורד מ-

כעת ב-


