
Csendes tájékoztatás a TimeBeam kijelzővel
A TimeBeam® kijelző folyamatosan a padlóra vetíti, hogy meddig tart még a 
program, de a késleltett funkcióról és a hibaüzenetekről is csendben tájékoztat.

Egyedülálló védelem a poharaknak
A puha gumiból készült SoftSpikes tüskék minden poharat megtámasztanak, 
ezért azok nem borulnak fel és nem karcolódnak meg a gépben a program 
alatt.

Minden eszköz egyszerre mosogatható a 
MaxiFlexszel
A MaxiFlex rekeszeket úgy terveztük, hogy bármilyen 
méretű és formájú edények és eszközök elhelyezhetők 
legyenek bennük. Legyen szó extra méretűről vagy 
különleges formájúról, az egyedileg variálható 
elválasztók és a mély rekesz mindegyiknek helyet ad.

Segítség Önnek, törődés az edényeinek
A ComfortLift mosogatógép alsó kosarát egy lift emeli 
fel, így Önnek nem kell lehajolnia, amikor be- vagy 
kipakolja az edényeket.

Mosogatás egy magasabb szinten

A ComfortLift mosogatógép alsó kosarát egy lift emeli fel, így Önnek nem kell 
lehajolnia, amikor be- vagy kipakolja az edényeket.

Product Benefits & Features

• Teljesen beépíthető kivitel
• Sensorcontrol
• AutoOff - automatikus kikapcsolás
• Egyéb kijelzés: hangjelzés,  késleltetett indítás 1h-24h,  extra fertőtlenítés, 
GlassCare,  öblítőszerhiány,  só hiány, Time beam White, XtraPower
• Programok: 160 perces program, 60 perces program, 90 perces program, 
AUTO program,  ECO, Tisztítás, Gyors 30 perc,  öblítés-tartás 
• Szárítás: AirDry
• Belső világítás
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Programok száma 8 program,
Hőmérsékletek száma 4

Mosogató programok
160 perces program, 60 perces 

program, 90 perces program, AUTO 
program,  ECO, Tisztítás, Gyors 30 

perc,  öblítés-tartás 
Kijelző típusa TFT kijelző

Opciók ExtraHigiénia funkció, GlassCare,  
ExtraPower

Motor típus inverter
Vízelárasztás elleni védelem úszókapcsoló
Zsanérok csúszózsanér

Felső kosár jellemzői

 2 lehajtható tartó,  2 lehajtható drót 
poharakhoz,  2 Soft Spikes tüskesor,  

6 borospohár rögzítő gumigyűrű,  
lehajtható pohártartók,  fém fogantyú, 

Oldalsó fogantyúk
Alsó kosár jellemzői 4 lehajtható tányértartó,  inox fogantyú
Evőeszköz kosár Nincs megadva

Evőeszköz tartó polc  késtartóval, MaxiFlex fiók, Kivehető 
fiókosztó

Felső mosogatási szint Felső szórókar
Alsó szórókar típusa Szatelit szórókar
Bejövő vízcső védelme Aqua Control

Bejövő vízcső hossza (cm) 180
Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 38.67

 Magasság (mm)  818
Mélység (mm) 550
Szélesség (mm)  596
Energiaosztály (mosás ciklus) D
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 85

Vízfogyasztás Eco programban / 
ciklus (l) 11

Eco program időtartama 4:00
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 42
Max. villamos teljesítményfelvétel (W) 1550-2200
Tisztítási teljesítmény index 1.121
Szárítási teljesítmény index 1.061
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