
FFB53630ZW Dishwasher

Az üvegvédelem professzionális szintje

Különleges védelmet és maximális tisztaságot nyújt az
üvegpoharaknak az AEG GlassCare rendszere. A
speciális felső fiók kíméletesen, de stabilan és a
megfelelő helyzetben tartja az edényeket.
Megakadályozza a rázkódást, és elhárítja a törés

Minden pohár tökéletes biztonságban van

Az AEG mosogatógépek GlassHolder funkciója
tökéletes védelmet kíván minden üvegáru számára.
Az alsó fiókban kialakított SoftGrips és SoftSpikes
megoldás kifejezetten az üvegpoharak biztonságos
rögzítésére szolgál. Így minden ciklus alatt

Speciális védelem a törékeny poharak számára

A mosogatógépben a legtörékenyebb dolgok gyakran a poharak, ami azt
jelenti, hogy ezek különleges figyelmet igényelnek. A készülék felső kosarában
puha gumitüskék találhatók, amelyek tartják és megvédik a poharakat. A
SoftSpike tüskék hatékonyan és stabilan tartják a poharakat és csészéket, és
megelőzik, hogy leessenek és eltörjenek.

More Benefits :
Tökéletes szárítás automatikusan kinyíló ajtóval•

Features :

Szabadonálló kivitel•
Energiaosztály/Tisztítási
hatékonyság/Szárítási hatékonyság: A
A A

•

Teríték: 13 (IEC szabvány)•
Zajszint: csupán 44 dBA•
Víz és energiafogyasztás: 9.9 l, 0.832
kWh

•

Üvegvédő program•
 5 program, 4 hőmérséklet•
Programok: 30 perc 60C, AutoSense,
ECO, Üveg 45C, intenzív 70

•

Szárítás: AirDry rendszer•
Szöveges+szimbólumos panel•
Szimbólumok a panelen•
AutoOff - automatikus kikapcsolás•
Thermo Efficient technológia a
melegvizes bekötéshez

•

Késleltetett indítási lehetőség (1-24
óra)

•

Hátralévő idő kijelzés•
SENSORLOGIC mosogatógép•
A vízszenzor érzékeli a
szennyezettségi szintet és ez alapján
igazítja a vízfelhasználást

•

Só és öblítőszer kijelző•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : FFB53630ZW•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++•
Programok száma : 5•
Hőmérsékletek száma : 4•
Mosogatási programok : 30 perc 60C, AutoSense, ECO, Üveg
45C, intenzív 70

•

Kijelző típusa : LED•
Opciók : Time Saver, XtraDry•
Motor : inverter (BLCD)•
Vízelárasztás elleni védelem : úszókapcsoló•
Vízszenzor : van•
Automata kikapcsolás : Igen•
Zsanérok : normál•
Felső kosár jellemzői : 2 Soft Spikes tüskesor, lehajtható
pohártartók, műanyag fogantyú

•

Alsó kosár jellemzői : 2 lehajtható tányértartó, Pohártartó,
műanyag fogantyú

•

Evőeszköz kosár : hagyományos szürke metál•
Evőeszköz tartó polc : nincs•
Felső mosogatási szint : Nincs•
Alsó szórókar típusa : Normál•
Zajszint (dBA) : 44•
Nettó súly (kg) : 45.35•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 600•
Mélység (mm) : 625•

Product Description :
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