
Belső világítás - hatékonyabb bepakolás
A belső világításnak köszönhetően egy pillantás alatt áttekinthető a 
mosogatógép belseje. Hatékonyabb és egyszerűbb az edények elhelyezése, 
még este is. Biztosak lehetünk benne, hogy semmi nem bújik el valamelyik 
kosárban kipakoláskor. 

Mindig pontosan tudni fogja, mikor készül el a mosogatás
A TimeBeam funkcióval a mosogatógép folyamatos visszajelzést ad a 
mosogatási ciklusról. Amíg a program fut, a TimeBeam funkció a padlóra 
vetített, jól olvasható vörös fénnyel jelzi a ciklusból hátralévő időt. Könnyen 
használható, egyszerű és hatékony.

Hatékony mosogatás. SatelliteClean® dupla 
forgású extra szórókarral
A SatelliteClean® rendszerrel makulátlanul tiszták 
lesznek az edények. Szórókarja a megszokotthoz 
képest háromszor akkora felületen szórja a vizet. Mivel 
a duplán forgó kar folyamatosan változtatja a szórás 
szögét, a víz minden zugot elér. 

Gyors és egyszerű programbeállítás a QuickSelect 
kezelőpanelen
A QuickSelect funkcióval tökéletesen vezérelhető a 
mosogatógép. Válasszunk programot az 
érintővezérlővel, a többit bízzuk a mosogatógépre. 
Eldönthetjük, hogy alacsonyabb 
energiafelhasználással, de tovább tartson a mosogatás 
vagy inkább gyorsan készüljön el több energiaigénnyel. 

Minden elfér a MaxiFlex evőeszköz tálcában
A MaxiFlex tálcában minden evőeszköz könnyedén 
elhelyezhető. Kialakításának köszönhetően változatos 
méretű és formájú evőeszközöket pakolhatunk rá. A 
rugalmasan áthelyezhető elválasztóelemek és a 
megszokottnál mélyebb kialakítás egyedi elrendezést 
tesz lehetővé.

Testreszabható mosogatás. Hatékony tisztítás
A MaxiFlex tálcán kényelmesen elférnek a különböző konyhai eszközök. Több 
szett evőeszköz és a nagyobb keverőlapátok, merőkanalak is elférnek. Az 
állítható elválasztó elemekkel a pakolóterület mindig az adott töltethez 
igazítható. A laposabb darabok a nagyobbaktól elkülönítve helyezhetők el,  az 
extra mélységnek köszönhetően a

Product Benefits & Features

• Teljesen beépíthető kivitel
• Energiaosztály/Tisztítási hatékonyság/Szárítási hatékonyság: AAA
• Magasra is beépíthető
• XXL extra nagy belső tér
• Teríték: 15 teríték,(IEC szabvány)
• 7 program,4 hőmérséklet
• Programok: 160 perces program, 60 perces program, 90 perces program, 
AUTO program,  ECO, Tisztítás, Gyors 30 perc
• Pro water rendszer - plusz egy szórókarral a tetőn
• ProClean szatelit szórókar
• Szárítás: AirDry rendszer
• Magyar nyelvű LCD kijelző
• AutoOff - automatikus kikapcsolás
• Thermo Efficient technológia a melegvizes bekötéshez
• Késleltetett indítási lehetőség (1-24 óra)
• SENSORLOGIC mosogatógép
• A vízszenzor érzékeli a szennyezettségi szintet és ez alapján igazítja a 
vízfelhasználást
• Só és öblítőszer kijelző
• Egyéb kijelzés: hangjelzés,  késleltetett indítás 1h-24h,  extra csendes, 
GlassCare,  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 lehajtható tartó,  2 lehajtható drót poharakhoz,  2 Soft 
Spikes tüskesor,  6 borospohár rögzítő gumigyűrű,  lehajtható pohártartók,  
fém fogantyú, Oldalsó fogantyúk
• Alsó kosár a következő opciókkal: 4 lehajtható tányértartó,  inox fogantyú
• AQUA CONTROL elárasztás elleni védelem
• Beépítési méretek mag.(min/max)xszél.xmély.(mm): 820/900 x 600 x 570 
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Márkanév AEG
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 TFT kijelző

Opciók Extra csendes, GlassCare,  
ExtraPower

Motor inverter (BLCD)
Vízelárasztás elleni védelem úszókapcsoló
Vízszenzor van
Automata kikapcsolás Igen
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
Nettó súly (kg) 45.57
 Magasság (mm)  818
Szélesség (mm)  596
Mélység (mm) 550
Energiaosztály D
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 86

Vízfogyasztás Eco programban / 
ciklus (l) 11

Eco program időtartama 4:00
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 39
Max. villamos teljesítményfelvétel (W) 1550-2200

Product Specification
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