
Egyedülálló védelem a poharaknak
A puha gumiból készült SoftSpikes tüskék minden poharat megtámasztanak, 
ezért azok nem borulnak fel és nem karcolódnak meg a gépben a program 
alatt.

ComfortRails: finoman mozgó kosarak
A mosogatógép kosarai finoman csúsznak a  ComfortRails síneken, és nem 
ütköznek neki a készülék hátuljának. Így a kosárban lévő törékeny poharak és 
tányérok biztonságban vannak. Kíméletes, és ráadásul csendes.

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. 

Mosogatógép, mely egy nyelvet beszél Önnel
Csak azt kell eldöntenie, hogy mennyi idő múlva 
legyenek tiszták az edények. Ez alapján a   
mosogatógép beállítja a megfelelő tisztítási ciklust, 
hogy Önnek már csak kipakolnia kelljen a tiszta 
edényeket.

SprayZone, intenzív tisztítás
A SprayZone funkcióval a lábosokat és serpenyőket 
intenzívebben tisztítja meg a mosogatógép. Az erős 
víznyomás akár 3x hatékonyabb, mint a hagyományos 
programok.

SprayZone, intenzív tisztítás
A SprayZone a hagyományoshoz képes háromszoros tisztítási hatékonysággal 
tisztítja az edényeket. Éppen ezért nem szükséges áztatás. Erős víznyomása 
még a ráégett étel- és zsírmaradványokat is eltávolítja, így minden alkalommal 
makulátlan tisztaságot hagy maga után. 

Product Benefits & Features

• Teljesen beépíthető kivitel
• Sensorcontrol
• AutoOff - automatikus kikapcsolás
• Egyéb kijelzés: hangjelzés,  késleltetett indítás 1h-24h, GlassCare,  
öblítőszerhiány,  só hiány, Time beam White, WashZone, XtraPower
• Szárítás: AirDry

Beépíthető mosogatógép, QuickSelect kezelőpanel, AirDry
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Programok száma 8 program
Hőmérsékletek száma 4

Programok
 öblítés-tartás , 160 perc, 60 perc, 90 

perc, Auto Sense,  ECO, tisztító 
program, gyors 30 perc

WIFI kapcsolat Nem
Kijelző típusa TFT kijelző
Opciók GlassCare, SprayZone,  ExtraPower
Motor típus inverter
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  4 lehajtható tányértartó, Spray Zone,  
inox fogantyú

Evőeszköz kosár nincs

Evőeszköz tartó polc  késtartóval, MaxiFlex fiók, prémium 
vezetősínek, kivehető fiókelosztó

Felső mosogatási szint Felső szórókar
Alsó szórókar típusa Satellite spray arm with Spray Zone
Bejövő vízcső védelme Aqua Control
Bejövő vízcső hossza (cm) 180

Készülék súlya kiegészítőkkel, 
csomagolás nélkül (kg) 45.29

 Magasság (mm)  818
Mélység (mm) 550
Szélesség (mm)  596
Energiaosztály (mosás ciklus) 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
Tisztítási teljesítmény index 1.121
Szárítási teljesítmény index 1.061

Product Specification
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