
Väčší prehľad, jednoduchšie vkladanie riadu
Praktické vnútorné osvetlenie sa zapne vždy, keď sa umývačka otvorí. Pri 
lepšej viditeľnosti ľahko nájdete pre každý kus riadu to najvhodnejšie miesto, 
aby ste maximálne využili disponibilný priestor.

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.

Vždy pohodlná a plynulá manipulácia
Výsuvy ComfortRails zaisťujú tichý a plynulý pohyb 
koša umývačky pri vkladaní a vyberaní riadu. Koše sa 
pohybujú hladko a bez otrasov, aby ste sa nemuseli 
obávať poškodenia chúlostivého riadu.

QuickSelect s WiFi. Pre úplný pokoj
QuickSelect s WiFi zasiela upozornenia a jasné 
inštrukcie k údržbe prostredníctvom aplikácie My AEG 
Kitchen priamo do vášho inteligentného telefónu, takže 
môžete jednoducho spustiť program starostlivosti o 
umývačku, ktorý vám pomôže udržať jej najlepšiu 
výkonnosť.

Umývanie riadu na najvyššej úrovni
Unikátny systém ComfortLift® umožňuje nadvihnutie 
dolného koša umývačky. Mechanizmus premiestni riad 
do pohodlnej výšky, aby ste sa pri manipulácii nemuseli 
zohýbať. Spoznajte úplne novú úroveň umývania riadu.

Prvý zdvih pre plnenie na svete. Priblížte si riad
Vďaka systému ComfortLift® je vkladanie aj upratovanie riadu oveľa 
pohodlnejšie a jednoduchšie. Nevyžaduje totiž ohýbanie, ktoré namáha váš 
chrbát. Premeňte starostlivosť o riad v komfortný zážitok na vysokej úrovni. 
Stačí jemne stlačiť rukoväť a dolný kôš sa zdvihne smerom k vám.

Špecifikácie a benefity

• Inštalácia: Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka
• Kapacita umývania: 13
• Úroveň hluku: len 39 dB
• 7 programy/-ov, 4 teploty/teplôt
• Umývacie programy: 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, 
Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový
• Systém ProWater s doplnkovým stropným ostrikovacím ramenom
• 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: budík, posunutý štart 1-24 hodín, extra tichý, 
GlassCare, leštidlo, soľ, Time beam White, 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, Premium Rails, antikorová rukoväť AEG, postranné držiaky košíka
• Dolný košík s: 4 sklopné držiaky na taniere ComfortLift®, antikorová rukoväť
• Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
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Energetická trieda D
Trieda emisií hluku šíreného 
vzduchom B

Úroveň emisií hluku šíreného 
vzduchom (dB (A) re 1pW) 39

Spotreba energie na 100 cyklov (kWh) 85
Menovitá kapacita (súprav riadu) 14
Spotreba vody na cyklus (lit.) 11
Trvanie programu (h:min) 4:00
Pohotovostný režim (W) 0.5
Index energetickej účinnosti 49.9

Inštalácia Zabudovateľná - plne integrovateľná 
umývačka

Rozmery (mm) 818x596x550
Priestor pre inštaláciu VxŠxH (mm) 820-900x600x570

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
Typ motora Invertorový motor so zárukou 10 rokov
Čistá hmotnosť (kg) 38.39
Vodný senzor áno

Ukazovatele displeja posunutý štart, programy, zostávajúci 
čas, servisný kód

Vnútorné osvetlenie áno
Ukazovateľ na podlahe čas biely
Fuzzy Logic - množstevná automatika Áno

Vybavenie dolného koša 4 sklopné držiaky na taniere 
ComfortLift®, antikorová rukoväť

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, Premium 

Rails, antikorová rukoväť AEG, 
postranné držiaky košíka

Technická špecifikácia
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