
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. 

AirDry: természetes szárítás
Az AirDry technológia természetes légáramlatot 
használ a szárítás befejező fázisában. Ez a funkció a 
ciklus utolsó szakaszában 10 cm-re kinyitja a készülék 
ajtaját. A szárítási teljesítmény maximalizálásának ez a 
természetes módja az energiaköltségeket is 
hatékonyan csökkenti. 

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. 

Mindenhol tisztít
A szorosan pakolt és nagy edények elmosása kihívás. Az innovatív szatellit 
szórókar gondoskodik arról, hogy az intenzív vízsugár a mosogatógép minden 
szegletébe, a behelyezett edények minden négyzetcentiméterére eljusson. 
Nincs ételmaradék. Csak csillogó végeredmény, minden felületen.

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, GlassCare,  
öblítőszerhiány,  só hiány, Time beam White, WashZone, 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, 
Prémium vezetősínek,  fém fogantyú, Oldalsó fogantyúk
• Alsó kosár a következő opciókkal:Spray Zone,  inox fogantyú,  4 lehajtható 
tányértartó
• 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 GlassCare, SprayZone,  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, Prémium 

vezetősínek,  fém fogantyú, Oldalsó 
fogantyúk

Alsó kosár jellemzői Spray Zone,  inox fogantyú,  4 
lehajtható tányértartó

Evőeszköz kosár Nincs megadva

Evőeszköz tartó polc  késtartóval, MaxiFlex fiók, Prémium 
vezetősínek, Kivehető fiókosztó

Felső mosogatási szint Felső szórókar

Alsó szórókar típusa Satellite spray arm with Spray Zone
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

Product Specification
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