
Gyors és hatékony
Az új idővarázslója! Ha csupán kevés, enyhén szennyezett edénye van, a 30 
perces gyorsprogram tökéletes megoldást kínál! Ráadásul az végeredmény 
sem lesz gyengébb! Makulátlan mosogatási eredmény – gyorsan!

Okos mosogatás az AutoSense rendszerrel
Az AutoSense rendszer kifinomult szenzorok 
segítségével felméri a töltet mennyiségét valamint 
szennyezettségét, és ahhoz igazítja a program hosszát, 
hőmérsékletét a víz- és energiafogyasztást. 

Energiatakarékos szárítás az AirDry rendszerrel
Az AirDry rendszerű mosogatógépek ajtaja 10 cm-re 
kinyílik az utolsó szárítási fázisban. Az edényeket a 
természetes levegőáramlás segítségével, 
energiatakarékosan szárítja meg a készülék.

Háromszor hatékonyabb szárítás az AirDry segítségével 
Az AirDry rendszerű mosogatógépek ajtaja 10 cm-re kinyílik az utolsó szárítási 
fázisban. Az edényeket a természetes levegőáramlás segítségével, 
energiatakarékosan szárítja meg a készülék.

Product Benefits & Features

• Beépíthető - kezelőpaneles kivitel
• AutoOff - automatikus kikapcsolás
• Egyéb kijelzés: késleltetett indítás 1h-24h,  szárítás,  extra fertőtlenítés, 
GlassCare,  választott program,  öblítőszerhiány,  öblítés,  só hiány, tisztítási 
fázis, XtraPower
• Szárítás: AirDry
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Programok száma 8 program
Hőmérsékletek száma 4

Programok
160 perc, 60 perc, 90 perc, Auto,  

ECO, tisztító program, gyors 30 perc,  
öblítés-tartás 

WIFI kapcsolat Nem
Kijelző típusa LED

Opciók ExtraHigiénia funkció, GlassCare,  
ExtraPower

Motor típus inverter
Zsanérok Kivetőpántos zsanér

Felső kosár jellemzői 2 SoftSpikes tüskesor,  lehajtható 
pohártartók, Műanyag fogantyú

Alsó kosár jellemzői  2 lehajtható tányértartó, Műanyag 
fogantyú

Evőeszköz kosár van
Evőeszköz tartó polc nincs
Felső mosogatási szint Nincs
Alsó szórókar típusa Normál
Bejövő vízcső védelme Aqua Control
Bejövő vízcső hossza (cm) 150
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 37.05

 Magasság (mm)  818
Mélység (mm) 575

Szélesség (mm)  596
Energiaosztály (mosás ciklus) E
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 94

Vízfogyasztás Eco programban / 
ciklus (l) 9.9

Eco program időtartama 4:00
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 44
Max. villamos teljesítményfelvétel (W) 1950
Tisztítási teljesítmény index 1.121
Szárítási teljesítmény index 1.061

Product Specification
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