
Indikátor stavu mytí
Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním 
stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, 
ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když 
svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, abyste snadno dosáhli na 
nádobí
Vkládejte nebo vyndavejte nádobí pohodlně s košem QuickLift. I když je koš 
zcela naplněný objemnými kusy nádobí, systém QuickLift vám umožňuje 
upravit výšku tak, abyste k němu měli snadný a pohodlný přístup.

Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®
Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu 
sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až 
třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující 
rameno neustále mění úhel ostřiku, proto i objemnější 
nádobí bude dobře umyto.

Eliminujte bakterie pomocí funkce ExtraHygiene
Funkce ExtraHygiene vám poskytne maximální čistotu 
a bezpečí. Silná oplachovací fáze, která zahřeje vodu 
na teplotu 69 °C, zaručuje téměř úplnou likvidaci 
bakterií v myčce. Ideální nejen pro domácnosti s 
malými dětmi a alergiky.

Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu 
s MaxiFlex
Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala 
příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou 
velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné 
přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze 
snadno vložit.

Používejte veškeré náčiní, co v kuchyni máte
Příborová zásuvka MaxiFlex vám umožní popustit uzdu kreativitě a používat v 
kuchyni různé nástroje.  Rozvržení můžete upravit tak, aby šlo vše snadno 
umístit, od sad příborů až po objemné náčiní jako jsou vařečky nebo šlehací 
metly.

Specifikace a benefity

• 9 programů, 5 teplot(y)
• Mycí programy: 89 minutový 60 °C, AutoFlex 45-70 °C, eco, FLEXIWASH, 
péče o sklo 45 °C, intenzivní 70 °C, Machine Care, rychlý plus 60 °C, 
Opláchnutí a čekání
• Nerezová úprava dveří a panelu. Stříbrné boky.
• Kapacita mytí: 15
• Šetrná funkce pro sklo
• Panel s textem a symboly
• Funkce odloženého startu 1-24 hodin
• Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
• Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, zpožděný start 1-
24h, HygienePlus, Moje oblíbené, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, 
TimeManager, XtraDry
• Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
• Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 
měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, 
Plastové držadlo
• Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, Plastové držátko
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Typ spotřebiče Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 850x596x610

Programy

89 minutový 60 °C, AutoFlex 45-70 °C, 
eco, FLEXIWASH, péče o sklo 45 °C, 
intenzivní 70 °C, Machine Care, rychlý 

plus 60 °C, Opláchnutí a čekání
Délka přívodního kabelu (m) 1.6
Délka napouštěcí hadice (cm) 180
Délka vypouštěcí hadice (cm) 180
Příkon (W) 1550-2200
Napájecí napětí (V) 200-240
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50-60
Počet programů 9
Počet teplot 5
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Aqua control
Systém sušení AirDry
Typ motoru Invertor motor
Hmotnost (kg) 46.08
Vodní senzor Ano

Displej zobrazuje zpožděný start, zbývající čas, servisní 
kód

Paprsek na podlaze červený a zelený

FuzzyLogic - množstevní automatika Ano

Vlastnosti dolního koše 4 rozložitelné talířové poličky, Plastové 
držátko

Vlastnosti horního koše

2 skládací držáky, 2 skládací drátěné 
držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 
6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 
skládací poličky na šálky, Plastové 

držadlo

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky, Výšková 
nastavitelnost 0-3 cm

EAN kód produktu 7332543781539
Produktové číslo pro partnery ER Open
Třída energetické účinnosti D
Jmenovitá kapacita (sad nádobí) 15
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) 86
Spotřeba vody na cyklus (lit.) 11
Trvání programu (h:min) 3:55
Třída emisí hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 45

Pohotovostní režim (W) 0.5
Index energetické účinnosti 49.9

Technická specifikace
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