
Hatékony tisztítás. Minden programnál.
Ez a mosogatógép maximális tisztaságot garantál, a lehető leghatékonyabb 
módon. Az AutoSense program automatikusan úgy állítja be a mosogatás 
paramétereit, hogy a maximális tisztaság minimális energia-, víz- és 
időfelhasználással legyen megvalósítható.

Fényjelzés a padlón: programfutás kijelző
Ez a teljesen beépíthető mosogatógép okos megoldással tájékoztat a program 
pillanatnyi állapotáról. Mosogatás közben a padlóra vetített piros jelzéssel 
mutatja, hogy a program fut. Ha véget ér a program, a kijelzés színe zöldre 
vált. Egyszerű és hatékony.

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. 

Gyors program
Rövid, félórás program, az enyhén szennyezett 
edényekhez. Amikor a gyorsaság számít.

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. 

QuickSelect: személyre szabott mosogatás, egyetlen érintéssel
A QuickSelect kezelőpanel minden mosogatási ciklushoz ideális beállítást 
kínál. Érintésvezérlő segítségével választható ki a kívánt ciklus, és az extra 
funkciók. Mindössze néhány érintés. A többit bízzuk a mosogatógépre és 
élvezzük a makulátlan végeredményt.

Product Benefits & Features

• Teljesen beépíthető kivitel
• Energiaosztály/Tisztítási hatékonyság/Szárítási hatékonyság: AAA
• Magasra is beépíthető
• Teríték: 13 teríték,(IEC szabvány)
• 7 program,4 hőmérséklet
• Programok: 160 perces program, 60 perces program, 90 perces program, 
AUTO program,  ECO, Tisztítás, Gyors 30 perc
• Szárítás: AirDry rendszer
• Szöveges+szimbólumos panel
• AutoOff - automatikus kikapcsolás
• Thermo Efficient technológia a melegvizes bekötéshez
• Késleltetett indítási lehetőség (1-24 óra)
• Programfutás kijelzés
• SENSORLOGIC mosogatógép
• A vízszenzor érzékeli a szennyezettségi szintet és ez alapján igazítja a 
vízfelhasználást
• Só és öblítőszer kijelző
• Egyéb kijelzés: fénypont a padlón (kétszínű),  hangjelzés,  késleltetett indítás 
1h-24h,  szárítás, GlassCare, Machine Care,  választott program,  
öblítőszerhiány,  só hiány, XtraPower
• Két színű fénypont a padlón
• Állítható felső kosár, megpakolva is
• Felső kosár opciók:  lehajtható pohártartók, Műanyag fogantyú
• Alsó kosár a következő opciókkal:4 foldable plate racks, Plastic coloured 
handle
• Evőeszköztartó kosár
• AQUA CONTROL elárasztás elleni védelem
• Beépítési méretek mag.(min/max)xszél.xmély.(mm): 820/900 x 600 x 550 
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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 LED
Opciók GlassCare,  ExtraPower
Motor inverter (BLCD)
Vízelárasztás elleni védelem úszókapcsoló
Vízszenzor van
Automata kikapcsolás Igen
Zsanérok csúszózsanér

Felső kosár jellemzői  lehajtható pohártartók, Műanyag 
fogantyú

Alsó kosár jellemzői 4 foldable plate racks, Plastic coloured 
handle

Evőeszköz kosár Igen
Evőeszköz tartó polc nincs
Felső mosogatási szint Nincs
Alsó szórókar típusa Normál
Bejövő vízcső védelme Aqua Control
Bejövő vízcső hossza (cm) 150
Nettó súly (kg) 37.65
 Magasság (mm)  818

Szélesség (mm)  596
Mélység (mm) 550
Energiaosztály E
Súlyozott energiafogyasztás / 100 
ciklus (kWh) 94

Vízfogyasztás Eco programban / 
ciklus (l) 9.9

Eco program időtartama 3:47
Zajkibocsátási érték B
Zajszint dB(A) 44
Max. villamos teljesítményfelvétel (W) 1950

Product Specification

Beépíthető mosogatógép, Quickselect kezelőpanel, AirDry

FSS5261XZ

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSGBDW150D002001.jpg
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDW210DE00008.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/asset/c6b75bff-e1ef-4403-b03e-aebcdb416228/H9A2ER/9ae47341-d7ff-4cbb-ab01-1e829d1b7b67/ORIGINAL/9ae47341-d7ff-4cbb-ab01-1e829d1b7b67.pdf

