
FSE74717P Umývačka riadu

Krehké sklo v bezpečí

Aj extra výkonné umývačky riadu vedia poskytnúť sklu
jemnú starostlivosť. Príchytky SoftGrip v hornom koši
pridržiavajú poháre šetrne, a pritom bezpečne na
svojom mieste. Gumené hroty SoftSpikes zabraňujú
ich poškriabaniu a poškodeniu.

Špičkové výsledky a šetrná starostlivosť o sklo

Vaše poháre si zaslúžia skutočne jemné
zaobchádzanie so systémom SoftGrip a SoftSpikes®.
Najkrehkejšie kúsky riadu budú počas umývacieho
cyklu dokonale prichytené, aby nedošlo k ich
poškodeniu. Zabudnite na umývanie v rukách.

POHODLNÉ UMÝVANIE S PRISPÔSOBITEĽNOU
ZÁSUVKOU MAXIFLEX
Zásuvka MaxiFlex je navrhnutá pre príbor a
kuchynské náčinie rôznych tvarov a veľkostí. Vďaka
flexibilným priečkam si ju ľahko prispôsobíte podľa
potreby. Zásuvka je navyše hlbšia, takže v nej ľahko
umyjete aj väčšie množstvo riadu naraz.

Ďalšie benefity
Umývacie programy nastavíte jedným dotykom na ovládači QuickSelect•

SatelliteClean® ponúka až trikrát lepšiu účinnosť umývania•

Svetelný ukazovateľ na podlahe umožňuje kontrolu umývacieho cyklu letmým
pohľadom

•

Špecifikácia

7 programy/-ov, 4 teploty/teplôt•
Umývacie programy: 160 minútový, 60
minútový, 90 minútový, AUTO Sense,
Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový

•

Úroveň hluku: len 42 dB•
Umývačka pre inštaláciu vo výške•
Kapacita umývania: 15•
Systém ProWater s doplnkovým
stropným ostrikovacím ramenom

•

Systém sušenia: AirDry Technology•
Možnosť odloženia štartu o 1 až 24
hodín

•

Vodný senzor zisťuje úroveň
znečistenia vody a upravuje spotrebu
vody

•

Indikátor soli a leštidla•
Ukazovatele funkcií: dvojfarebný
svetelný ukazovateľ na podlahe , budík,
posunutý štart 1-24 hodín, extra tichý,
GlassCare, leštidlo, soľ, XtraPower

•

Interné osvetlenie pre optimálny
prehľad v umývačke

•

Výškovo nastaviteľný horný košík,
dokonca i plne naložený

•

Horný košík s: 2 sklopné držiaky, 2
sklopné drôtené úchyty na poháre, 2
mäkké gumové špičky , 6 úchytov na
poháre na víno, sklopné držiaky na
poháre, plastová rukoväť AEG,
postranné držiaky košíka

•

Dolný košík s: 4 foldable plate racks,
Plastic handle

•

Technická špecifikácia

Inštalácia : Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka•
Rozmery (mm) : 818x596x550•
Dimensions_Dishwasher_FSBU_DK : 820-900x600x550•
Programy : 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO
Sense, Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový

•

Dľžka prívodného kábla (m) : 1.6•
Dĺžka napúšťacej hadice (cm) : 180•
Dĺžka vypúšťacej hadice (cm) : 180•
Príkon (W) : 1550-2200•
Napätie (V) : 200-240•
Požadované istenie (A) : 10 A•
Frekvencia : 50-60•
Počet programov : 7•
Počet teplôt : 4•
Zariadenie proti zaplaveniu : spínací plavák•
Typ prítokovej hadice : Aqua control•
Systém sušenia : AirDry Technology•
Typ motora : Invertor•
Čistá hmotnosť (kg) : 38.39•
Vodný senzor : áno•
Ukazovatele displeja : posunutý štart, programy, zostávajúci čas,
servisný kód

•

Vnútorné osvetlenie : áno•
Ukazovateľ na podlahe : červený a zelený•
Fuzzy Logic - množstevná automatika : Áno•
Vybavenie dolného koša : 4 foldable plate racks, Plastic handle•
Vlastnosti horného koša : 2 sklopné držiaky, 2 sklopné drôtené
úchyty na poháre, 2 mäkké gumové špičky , 6 úchytov na poháre
na víno, sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť AEG,
postranné držiaky košíka

•

Kolieska a nožičky : 2 nastaviteľné a 1 zadná nastaviteľná
nožička 0 až 8 c

•

Čiarový kód EAN : 7332543840519•
Energetická trieda : C•
Menovitá kapacita (súprav riadu) : 15•
Spotreba energie na 100 cyklov (kWh) : 76•
Spotreba vody na cyklus (lit.) : 11•

Popis výrobku
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