
Problémamentes programbeállítás a QuickSelect 
funkcióval 
A QuickSelect funkcióval tökéletesen vezérelhető a 
mosogatógép. Válasszon programot a csúszkával és 
kiegészítő funkciót egyetlen érintéssel. A többit bízza a 
mosogatógépre. Személyre szabott mosogatás, a 
legmegfelelőbb időpontban. Kifogástalan 
végeredménnyel. 

Hatékony mosogatás. SatelliteClean® vízszóró 
technológiával
A SatelliteClean® rendszer makulátlan mosogatási 
eredményt biztosít. Szórókarja a megszokotthoz képest 
háromszor akkora felülethez juttatja el a vizet. Mivel a 
duplán forgó kar folyamatosan változtatja a szórás 
szögét, a víz minden zugot elér. Tökéletes tisztítás! 

Egyedileg szabályozható mosogatás. Hatékony tisztítás
A MaxiFlex rekesz helyet biztosít a különféle típusú evőeszközöknek. A 
többszemélyes étkészletektől a nagyobb méretű darabok. Az állítható 
rekeszeknek köszönhetően minden töltet egyedileg optimalizálható. A lapos 
darabok a nagyobbaktól elkülönítve helyezhetők el, és az extra mélységének 
köszönhetően a ciklusok kapacitása is

Product Benefits & Features

• Teljesen beépíthető kivitel
• Energiaosztály/Tisztítási hatékonyság/Szárítási hatékonyság: AAA
• Magasra is beépíthető
• Teríték: 10 teríték,(IEC szabvány)
• Zajszint: csupán 44dBA
• Víz és energiafogyasztás: 9.9l,0.657kWh
• 7 program,4 hőmérséklet
• Programok: 160 perces program, 60 perces program, 90 perces program, 
AUTO program,  ECO, Tisztítás, Gyors 30 perc
• ProClean szatelit szórókar
• Szárítás: AirDry rendszer
• Szöveges+szimbólumos panel
• AutoOff - automatikus kikapcsolás
• Thermo Efficient technológia a melegvizes bekötéshez
• Késleltetett indítási lehetőség (1-24 óra)
• A vízszenzor érzékeli a szennyezettségi szintet és ez alapján igazítja a 
vízfelhasználást
• Só és öblítőszer kijelző
• Egyéb kijelzés: hangjelzés,  késleltetett indítás 1h-24h,  szárítás,  Extra 
csendes, GlassCare, Machine Care,  választott program,  öblítőszerhiány,  só 
hiány, Time beam White, XtraPower
• TimeBeam: a hátralévő idő kijelzése a padlón
• belső világítás
• Állítható felső kosár, megpakolva is
• Felső kosár opciók: 2 borospohár rögzítő gumigyűrű, 2 db pohárrögzítő 
gumitüske sor,  lehajtható pohártartók, Műanyag fogantyú
• Alsó kosár a következő opciókkal: 4 lehajtható tányértartó, Műanyag 
fogantyú
• AQUA CONTROL elárasztás elleni védelem
• Beépítési méretek mag.(min/max)xszél.xmély.(mm): 820/900 x 450 x 550 
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Márkanév AEG
Energiaosztály (kereskedelmi) A+++
Programok száma 7
Hőmérsékletek száma 4

Mosogatási programok
160 perces program, 60 perces 

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

perc
Kijelző típusa LED

Opciók Extra csendes, GlassCare,  
ExtraPower

Motor inverter (BLCD)
Vízelárasztás elleni védelem úszókapcsoló
Vízszenzor van
Automata kikapcsolás Igen
Zsanérok csúszózsanér

Felső kosár jellemzői
2 borospohár rögzítő gumigyűrű, 2 db 

pohárrögzítő gumitüske sor,  
lehajtható pohártartók, Műanyag 

fogantyú
Alsó kosár jellemzői  4 lehajtható tányértartó, Műanyag 

fogantyú
Evőeszköz kosár Nincs megadva

Evőeszköz tartó polc  késtartóval, MaxiFlex fiók, Kivehető 
fiókosztó

Felső mosogatási szint Felső zuhany

Alsó szórókar típusa Szatelit szórókar
Zajszint (dBA) 44
Bejövő vízcső védelme Aqua Control
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