
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. 

A QuickLift kosár magassága állítható, hogy könnyebben hozzáférjen az 
edényekhez
Akár be-, akár kipakolni kell az edényeket, a QuickLift kosár segítségével 
kényelmesen megteheti. Még ha nagy méretű fazekakkal van is tele, a 
QuickLift rendszer lehetővé teszi a kosár magasságának állítását, hogy 
könnyen hozzáférjen az edényekhez.

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. 

Dupla forgású szatelit vízkar
A hagyományos szórókarral ellentétben a dupla forgású szatelit vízkar 5 
irányból permetezi a vizet az edényekre. Ezért minden edény tiszta lesz mind 
a felső, mind az alsó kosárban.

SoftGrips és SoftSpikes – védelem a finom üvegholminak 
A SoftGrips és a SoftSpikes rögzítőelemeknek köszönhetően többé már nem 
kell a legtörékenyebb poharakat sem kézzel mosogatnia! Lágy anyaga 
gyengéden és biztonságosan rögzíti és tartja a poharakat, így azok nem 
repednek, nem törnek el.

A törékeny poharak is biztonságban lesznek
Az üvegpoharak extra figyelmet igényelnek a mosogatás során. A felső 
kosárban található  SoftGrips gumikarok finoman, de stabilan rögzítik a 
poharakat. A SoftSpikes gumitüskék pedig arról gondoskodnak, hogy ne 
törhessenek el, és ne  karcolódhassanak meg.

Product Benefits & Features

• Szabadonálló kivitel
• AutoOff - automatikus kikapcsolás
• Egyéb kijelzés: késleltetett indítás 1h-24h,  szárítás,  extra fertőtlenítés, 
GlassCare,  választott program,  öblítőszerhiány,  öblítés,  só hiány, tisztítási 
fázis, XtraPower
• Programok: 160 perces program, 60 perces program, 90 perces program, 
AUTO program,  ECO, Tisztítás, Gyors 30 perc,  öblítés-tartás 
• Szárítás: AirDry
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Energiaosztály A+++
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

Opciók ExtraHigiénia funkció, GlassCare,  
ExtraPower

Motor típus inverter
Vízelárasztás elleni védelem úszókapcsoló
Zsanérok normál

Felső kosár jellemzői
Borospohár rögzítő gumigyűrű, 2 
SoftSpikes tüskesor,  lehajtható 
pohártartók, Műanyag fogantyú

Alsó kosár jellemzői  2 lehajtható tányértartó, Műanyag 
fogantyú

Evőeszköz kosár Igen
Evőeszköz tartó polc nincs
Felső mosogatási szint Nincs
Alsó szórókar típusa Szatelit szórókar
Zajszint (dBA) 48
Bejövő vízcső védelme Aqua Control
Bejövő vízcső hossza (cm) 150

Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 40.2

 Magasság (mm)  850

Product Specification
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