
FSK83727P Myčka nádobí

Mytí nádobí na míru. Pouhým dotykem prstu.

Ovladač QuickSelect od firmy AEG zajišťuje optimální
nastavení pro každý mycí program. Pomocí
posuvného ovladače můžete zvolit délku programu
spolu s dalšími případnými funkcemi. Vše na několik
málo klepnutí. Zbytek už nechte na spotřebiči. Blyštivé

Snadné nastavení programu pomocí ovladače
QuickSelect
Ovladač QuickSelect nabízí optimální kontrolu nad
myčkou nádobí. Pomocí posuvného ovladače zvolte
délku programu a poklepáním přidejte další funkce. O
zbytek se postará spotřebič. Mytí na míru se dokončí
ve chvíli, kdy vám to vyhovuje. A nádobí bude beze

Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy
perfektně zafixuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu i
perfektní péči. Technologie SoftGrip pevně, ale přitom
šetrně drží sklenice na víno za stopku. SoftSpikes®
zase tvoří měkkou a zároveň podpůrnou podložku.

Další benefity
Systém SatelliteClean® nabízí až třikrát lepší pokrytí. K účinnému umytí.•

Kontrolujte stav mycího programu pouhým pohledem díky TimeBeam®•

Vnitřní osvětlení vám usnadní přehled i manipulaci s nádobím.•

Specifikace

 7 programů, 4 teplot(y)•
Mycí programy: 160 Minutes, 60
Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense,
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes

•

Úrověň hluku: jen 39 dB(A)•
Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.846
kWh

•

Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A /
A

•

Myčka pro instalaci ve výšce•
Kapacita mytí: 15•
Systém ProWater s doplňkovým
horním ostřikovacím ramenem

•

Systém sušení: Technologie AirDry•
Funkce odloženého startu 1-24 hodin•
Vodní senzor detekuje úroveň
zašpinění vody a upravuje spotřebu
vody

•

Indikátor doplnění soli•
Indikace funkcí: budík, zpožděný start
1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor
pro leštidlo, sůl, Time beam White,
XtraPower - extra silný

•

Interní osvětlení pro optimální přehled v
myčce

•

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, nerezové držadlo AEG, Side
basket handles

•

Technické specifikace

Vlastnosti : Performance•
Barva dveří : -•
Barva ovládacího panelu : Černá•
Programy : 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense,
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes

•

Počet programů : 7•
Počet teplot : 4•
Indikátory funkcí : zpožděný start, leštidlo, sůl, Time beam White•
Další indikátory : budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý,
GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, Time beam White,
XtraPower - extra silný

•

Paprsek na podlaze : Bílý paprsek na podlaze•
Dětské zabezpečení : -•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Systém sušení : Technologie AirDry•
Vlastnosti dolního koše : 4 rozložitelné talířové poličky, Nerezové
držadlo

•

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, nerezové držadlo AEG,
Side basket handles

•

Typ horního koše : Nastavitelný (i tehdy, je-li v něm nádobí)•
Držáky šálků : 4 plastické•
Koš na příbory : -•
Vodní senzor : Ano•
Zařízení proti zaplavení : spínací plovák•
Typ napouštěcí hadice : Aqua control•
Vnitřní osvětlení : Ano•
Displej zobrazuje : zpožděný start, zbývající čas, servisní kód•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 818•
Možnost výškové instalace : Ano•
Šířka (mm) : 596•
Hloubka (mm) : 550•
Čistá hmotnost (kg) : 45.57•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 818x600x570•
Energie : Energy supply•

Popis výrobku
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