
Beam on floor (fénypont a padlón) funkció
A Beam on floor (fénypont a padlón) funkció hangos csipogás helyett a 
padlóra vetített fényponttal jelzi a program aktuális állapotát. Amíg tart a 
program pirosan világít, ha pedig lejárt, zöldre vált.

ExtraHygiene funkció - pusztítsa el a baktériumokat
Az ExtraHygiene funkció maximális tisztaságot biztosít. Erőteljes öblítő-
fertőtlenítő fázisa a víz hőmérsékletét 69 °C-ra hevíti. Ez garantálja azt, az 
edényeken található valamennyi baktérium elpusztul. 

Ragyogó tisztaság minden alkalommal
A hagyományos szórókarral ellentétben a dupla 
forgású szatelit vízkar 5 irányból permetezi a vizet az 
edényekre. Ezért minden edény tökéletesen tiszta lesz 
minden alkalommal. 

Mosogatógép, mely egy nyelvet beszél Önnel
Csak azt kell eldöntenie, hogy mennyi idő múlva 
legyenek tiszták az edények. Ez alapján a   
mosogatógép beállítja a megfelelő tisztítási ciklust, 
hogy Önnek már csak kipakolnia kelljen a tiszta 
edényeket.

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.

Minden eszköz egyszerre mosogatható a MaxiFlexszel
Az új, változatosan pakolható, nagy kapacitású MaxiFlex tálcán elférnek az 
evőeszközök mellett, a merő- és keverőkanalak is. A pakolótér szabadon 
átrendezhető attól függően, hogy éppen mekkora és milyen formájú edényt 
szeretne elmosni.

Product Benefits & Features

• Teljesen beépíthető kivitel
• Sensorcontrol
• AutoOff - automatikus kikapcsolás
• Két színű, fénypont jelzés a padlón

• Egyéb kijelzés: fénypont a padlón (kétszínű),  hangjelzés,  késleltetett indítás 
1h-24h,  extra fertőtlenítés, GlassCare,  öblítőszerhiány,  só hiány, XtraPower
• Programok: 160 perces program, 60 perces program, 90 perces program, 
AUTO program,  ECO, Tisztítás, Gyors 30 perc,  öblítés-tartás 
• Szárítás: AirDry

Beépíthető mosogatógép, QuickSelect kezelőpanel, 
 ExtraHigiénia funkció, AirDry
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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 LED 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,  műanyag 

fogantyú, Oldalsó fogantyúk
Alsó kosár jellemzői  4 lehajtható tányértartó,  műanyag 

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) 86

Vízfogyasztás Eco programban / 
ciklus (l) 11

Eco program időtartama 4:00
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 44

Product Specification
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