
Dvojité sprchovacie rameno je účinné v každom kúte
Dve otočné sprchovacie ramená dôkladne osprchujú vodou každé zákutie vo 
vnútri umývačky. Riad bude perfektne čistý. V hornom i dolnom koši.

Ľahký prístup k riadu s výškovo nastaviteľným košom QuickLift
Pohodlné vkladanie a vyberanie riadu určite oceníte. Aj keď je horný kôš úplne 
plný, so systémom QuickLift ľahko upravíte jeho polohu, aby ste mohli do 
umývačky bez problémov naukladať všetok riad.

SatelliteClean® umyje riad dôkladne
Naše inteligentné satelitné rameno a systém piatich 
sprchovacích rovín sú zárukou vynikajúcej účinnosti 
umývania. Na rozdiel od tradičných sprchovacích 
ramien sa naše satelitné rameno pohybuje rôznymi 
spôsobmi, a preto má v porovnaní s bežnými 
umývačkami až trikrát lepší dosah.

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.

Jednoduché nastavenie programu s ovládaním 
QuickSelect
Ovládanie QuickSelect predstavuje jednoduchý 
spôsob, ako upraviť a spustiť umývací program. 
Posunutím prsta zvolíte dĺžku programu a v prípade 
potreby dotykom pridáte rôzne voliteľné funkcie. Zvyšok 
prenechajte umývačke. Žiarivo čistý riad vtedy, keď ho 
potrebujete.

Prispôsobiteľný priestor a pohodlné čistenie so zásuvkou MaxiFlex
Zásuvka MaxiFlex je navrhnutá tak, aby sa do nej zmestili príbory a pomôcky 
mnohých veľkostí, či sú veľké alebo majú nezvyčajný tvar. Flexibilné 
oddeľovače a maximalizovaná hĺbka umožňujú prispôsobiť každú dávku. 
Takmer každá položka sa plynulo naloží a umyje naraz.

Špecifikácie a benefity

• Inštalácia: Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka
• Umývačka pre inštaláciu vo výške
• Kapacita umývania: 10
• Úroveň hluku: len 44 dB
• Spotreba vody a energie: 9.9 l, 0.657 kWh s programom Eko 50 °C
• 7 programy/-ov, 4 teploty/teplôt
• Umývacie programy: 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, 
Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový
• Systém sušenia: AirDry
• 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, fáza sušenia, extra tichý, GlassCare, Machine 
Care, vybraný program, leštidlo, soľ, XtraPower
• Výškovo nastaviteľný horný košík, dokonca i plne naložený
• Horný košík s: 2 červené úchyty na poháre na víno, 2 červené mäkké 
gumové špičky, sklopné držiaky na poháre, plastová farebná rukoväť
• Dolný košík s: 4 sklopné držiaky na taniere, plastová farebná rukoväť
• Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 818 x 446 x 550

Vstavaná umývačka riadu AirDry 45 cm
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Energetická trieda D
Trieda emisií hluku šíreného 
vzduchom B

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom (dB (A) re 1pW) 44

Spotreba energie na 100 cyklov (kWh) 67
Menovitá kapacita (súprav riadu) 10
Spotreba vody na cyklus (lit.) 9.9
Trvanie programu (h:min) 4:00
Pohotovostný režim (W) 0.5
Index energetickej účinnosti 49.9

Inštalácia Zabudovateľná - plne integrovateľná 
umývačka

Rozmery (mm) 818x446x550
Priestor pre inštaláciu VxŠxH (mm) 820-900x450x550

Programy
160 minútový, 60 minútový, 90 

minútový, AUTO Sense, Eko, Machine 
Care, rýchly 30 minútový

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 7
Počet teplôt 4
Zariadenie proti zaplaveniu spínací plavák
Typ prítokovej hadice Aqua control
Systém sušenia AirDry
Typ motora Invertorový motor so zárukou 10 rokov
Čistá hmotnosť (kg) 34.25
Vodný senzor áno

Ukazovatele displeja posunutý štart, zostávajúci čas, 
servisný kód

Vnútorné osvetlenie Nie
Ukazovateľ na podlahe červený a zelený
Fuzzy Logic - množstevná automatika No

Vybavenie dolného koša 4 sklopné držiaky na taniere, plastová 
farebná rukoväť

Vlastnosti horného koša
2 červené úchyty na poháre na víno, 2 

červené mäkké gumové špičky, 
sklopné držiaky na poháre, plastová 

farebná rukoväť

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

8 cm
Čiarový kód EAN 7332543736911

Technická špecifikácia
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