
PerfectFit uľahčuje inštaláciu
Inštalácia novej umývačky nebola nikdy jednoduchšia. Posuvné závesy 
PerfectFit sa prispôsobia akýmkoľvek rozmerom, a dokonca nie je potrebné 
ani upravovať podstavec. Máte tak istotu, že nová umývačka dokonale 
zapadne do vašej kuchyne.

S programom predumytia zostane kuchyňa svieža
Ak vám trvá naplniť umývačku aj niekoľko dní, bude predumytie vaším 
obľúbeným programom. Prúd vody spláchne špinu z použitého riadu a zabráni 
vzniku nepríjemného zápachu, aby vaša kuchyňa zostala svieža.

Dvojité sprchovacie rameno nevynechá žiadny kút
Dve otočné sprchovacie ramená dôkladne osprchujú 
vodou každé zákutie vo vnútri umývačky. Riad bude 
perfektne čistý. V hornom i dolnom koši.

Rýchle a účinné umývanie s 30-minútovým 
programom
Ďalší spôsob, ako ušetriť čas. Keď máte len pár kusov 
špinavého riadu, ideálnym riešením je náš 30-minútový 
umývací program. Dosahuje skvelú účinnosť umývania 
rýchlo a bez kompromisov.

3x lepšie sušenie s automatickým otváraním 
dvierok AirDry
Nová technológia AirDry využíva na sušenie prirodzené 
prúdenie vzduchu. Pred koncom programu sa dvierka 
umývačky automaticky pootvoria na 10 cm, aby mohol 
dovnútra prúdiť vzduch. To prináša až trikrát lepšiu 
účinnosť než pri sušení so zatvorenými dvierkami.

Až 3x účinnejšie sušenie s pootvorenými dvierkami AirDry
Technológia AirDry využíva na sušenie prirodzenú cirkuláciu vzduchu. Pred 
koncom programu sa dvierka umývačky pootvoria, aby mohol dovnútra prúdiť 
vzduch. Tento spôsob je 3x účinnejší než sušenie so zatvorenými dvierkami, 
takže sa riad dokonale vysuší.

Špecifikácie a benefity

• 5 programy/-ov, 3 teploty/teplôt
• Umývacie programy: 160 minútový, 90 minútový, Eko, rýchly 30 minútový, 
opláchnutie
• Úroveň hluku: len 49 dB
• Spotreba vody a energie: 9.9 l, 0.778 kWh s programom Eko 50 °C
• Kapacita umývania: 9
• Systém sušenia: AirDry Technology
• Odložený štart: 3h
• Indikátor soli a leštidla
• Ukazovatele funkcií: budík, posunutý štart 3h, fáza sušenia, vybraný 
program, leštidlo, soľ
• Výškovo nastaviteľný horný košík
• Horný košík s: sklopné držiaky na poháre
• Dolný košík s: pevné tanierové držiaky
• Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 818 x 446 x 550
• Zabudovateľné rozmery V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550
• Inštalácia: Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka
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Inštalácia Zabudovateľná - plne integrovateľná 
umývačka

Rozmery (mm) 818x446x550
Dimensions_Dishwasher_FSBU_DK 820-900x450x550

Programy 160 minútový, 90 minútový, Eko, 
rýchly 30 minútový, opláchnutie

Dľžka prívodného kábla (m) 1.5
Dĺžka napúšťacej hadice (cm) 150
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) 150
Príkon (W) 1950
Napätie (V) 220-240
Požadované istenie (A) 10 A
Frekvencia 50
Počet programov 5
Počet teplôt 3
Zariadenie proti zaplaveniu spínací plavák
Typ prítokovej hadice Aqua control
Systém sušenia AirDry Technology
Typ motora Invertor
Čistá hmotnosť (kg) 30.56
Vodný senzor nie
Vnútorné osvetlenie Nie
Fuzzy Logic - množstevná automatika No
Vybavenie dolného koša pevné tanierové držiaky
Vlastnosti horného koša sklopné držiaky na poháre

Kolieska a nožičky
2 nastaviteľné a 1 predná nastaviteľná 
nožička, nastaviteľné nožičky od 0 do 

8 cm
Čiarový kód EAN 7332543738427
Energetická trieda F
Menovitá kapacita (súprav riadu) 9
Spotreba energie na 100 cyklov (kWh) 78
Spotreba vody na cyklus (lit.) 9.9
Trvanie programu (h:min) 4:00
Trieda emisií hluku šíreného 
vzduchom C

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom (dB (A) re 1pW) 49

Technická špecifikácia
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