
Spusťte vaši myčku nádobí, kdykoliv vám to 
vyhovuje
Tato myčka nádobí se spustí, když to chcete vy. 
Pomocí funkce odloženého startu ji můžete naplnit, kdy 
chcete, a naprogramovat čas jejího spuštění dle 
vašeho rozvrhu. Spuštění můžete odložit až o 24 hodin.

Beze skrvn a zářivé, u každého programu
Náš program AutoFlex s inteligentním snímačem upraví 
spotřebu každého mycího programu podle velikosti a 
čistoty každé náplně. Pouze taková spotřeba, která je 
zapotřebí pro nádobí beze skrvn. Bez plýtvání vodou, 
energií nebo časem. Jednoduše účinně zářivě, 
pokaždé.

Umyté nádobí k dispozici vždy, když jej potřebujete
Potřebujete rychle umýt nádobí? To není u této myčky 
nádobí problém díky funkci řízení času, která umožňuje 
zkrátit délku programů na polovinu.  

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

• 6 programů, 4 teplot(y)
• Mycí programy: AutoFlex 45-70 °C, eco 50 °C, péče o sklo 45 °C, intenzivní 
70 °C, rychlý plus 60 °C, Opláchnutí a čekání
• Hlučnost: 44 dB(A)
• Plně nerezová úprava: panel, dveře, lišty, boky
• Nerezová úprava pro dveře, panel a sokl
• Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.92 kWh
• Kapacita mytí: 13
• Šetrná funkce pro sklo
• Systém sušení: AirDry
• Panel s textem a symboly
• Funkce odloženého startu 1-24 hodin
• Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
• Indikátor doplnění soli
• Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, vybraný program, 
indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, XtraDry
• Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
• Horní košík má 2 modré měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové 
barevné držadlo
• Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Barevné plastové držátko
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 600 x 625
• Instalace: Volně stojící spotřebič
• Indikátor zbytkového času
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Typ spotřebiče Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 850x600x625

Programy
AutoFlex 45-70 °C, eco 50 °C, péče o 

sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, rychlý 
plus 60 °C, 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 6
Počet teplot 4
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Aqua control
Systém sušení AirDry
Typ motoru Invertor motor
Hmotnost (kg) 46.65
Vodní senzor Ano

Displej zobrazuje zpožděný start, zbývající čas, servisní 
kód

Vlastnosti dolního koše 2 rozložitelné talířové poličky, Barevné 
plastové držátko

Vlastnosti horního koše
2 modré měkké špičky, skládací 

poličky na šálky, Plastové barevné 
držadlo

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky, Výšková 
nastavitelnost 0-1 cm

EAN kód produktu 7332543542680
Produktové číslo pro partnery All Open
Třída energetické účinnosti E
Jmenovitá kapacita (sad nádobí) 13
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) 94
Spotřeba vody na cyklus (lit.) 9.9
Trvání programu (h:min) 3:57
Třída emisí hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 46

Pohotovostní režim (W) 0.5
Index energetické účinnosti 55.9

Technická specifikace
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