
Rychlé a účinné mytí s 30minutovým programem
Vaše nová úspora času. Když máte menší náplň, je náš 
30minutový rychlý mycí program dokonalé řešení. To 
vše bez kompromisů na výsledcích. Pro dokonalé a 
rychlé výsledky mytí. 

Automatické otevření dvířek AirDry pro 3x lepší 
sušení
Nová technologie AirDry využívá k sušení přirozeného 
proudění vzduchu. Dvířka myčky se před koncem 
programu pootevřou o 10 cm, aby mohl vzduch volně 
proudit. To přináší až třikrát lepší výsledky než sušení 
se zavřenými dvířky.

Až 3x účinnější sušení s automatickým otevřením dvířek AirDry
Technologie AirDry využívá k sušení přirozenou cirkulaci vzduchu. Před 
koncem programu se dvířka automaticky pootevřou, aby dovnitř mohl proudit 
vzduch. Tento způsob je 3x účinnější než sušení se zavřenými dvířky. Nádobí 
je tak dokonale usušené a vy šetříte energii.

Specifikace a benefity

• 5 programů, 3 teplot(y)
• Mycí programy: 160 minutový, 90 minutový, eco, rychlý 30 minutový, 
Opláchnutí a čekání
• Kapacita mytí: 13
• Panel s textem a symboly
• Zpožděný start : 3h
• Indikace funkcí: zpožděný start 3h, fáze sušení, Ok/Start, indikátor pro 
leštidlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, zap./vyp.
• Výškově nastavitelný horní košík
• Horní košík má skládací poličky na šálky
• Dolní košík má Pevné talířové poličky
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Typ spotřebiče Vestavná, viditelný ovládací panel
Rozměry (mm) 818x596x575
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-880x600x550

Programy
160 minutový, 90 minutový, eco, 
rychlý 30 minutový, Opláchnutí a 

čekání
Délka přívodního kabelu (m) 1.5
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 150
Příkon (W) 1950
Napájecí napětí (V) 220-240
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
Počet programů 5
Počet teplot 3
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Aqua control
Systém sušení AirDry
Typ motoru Invertor motor
Hmotnost (kg) 34.05
FuzzyLogic - množstevní automatika Ano
Vlastnosti dolního koše Pevné talířové poličky
Vlastnosti horního koše skládací poličky na šálky

Kolečka a nožičky 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná 
vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm

EAN kód produktu 7332543796212
Třída energetické účinnosti F
Jmenovitá kapacita (sad nádobí) 13
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) 104
Spotřeba vody na cyklus (lit.) 9.9
Trvání programu (h:min) 3:47
Třída emisí hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 49

Pohotovostní režim (W) 0.5
Index energetické účinnosti 61.9

Technická specifikace
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