
Koš QuickLift přizpůsobí svou výšku tak, jak je to pohodlné vám
Horní koš je vybaven funkcí QuickLift. Díky této funkci můžete snadno upravit 
výšku horního koše podle vašich potřeb, a to i při plné zátěži.

Dvojité sprchovací rameno je účinné v každém koutě
Dvě sprchovací ramena zajišťují maximální pokrytí vnitřního prostoru myčky 
vodou. Rotující ostřikovače posílají proudy vody do všech rohů dolního i 
horního koše. Na dokonalé výsledky mytí nádobí se tak můžete spolehnout.

Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®
Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti 
sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. 
Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše 
satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak 
třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.

Snadné nastavení programu pomocí ovládání 
QuickSelect
Ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak 
upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem 
zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různě 
volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě 
čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.

Nastavitelný prostor a pohodlné mytí se zásuvkou 
MaxiFlex
Do zásuvky MaxiFlex snadno naskládáte příbory a 
náčiní různých tvarů a velikostí. Flexibilní dělicí příčky a 
maximální hloubka se přizpůsobí každé náplni. Vše, co 
během vaření použijete, tak umyjete najednou. 

Flexibilní zásuvka MaxiFlex pro účinné mytí
Zásuvka MaxiFlex pojme různé druhy náčiní. Od několika sad příborů po 
náčiní nadměrné velikosti. Flexibilní dělicí příčky umožňují přizpůsobit prostor 
podle potřeby a větší hloubka koše zvyšuje kapacitu každého cyklu. 
Maximálně účinné a pohodlné mytí.

Specifikace a benefity

• Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
• Kapacita mytí: 10
• Hlučnost: 44 dB(A)
• Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.739 kWh
• 7 programů, 4 teplot(y)
• Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, ECO, 
MachineCare, rychlý 30minutový program
• 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: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný 
start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, 
indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
• Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
• Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
• Horní košík má 2 červené měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové 
barevné madlo
• Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, plastové barevné madlo
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 446 x 550
• Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550
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Třída energetické účinnosti E
Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 44

Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) 75
Jmenovitá kapacita (sad nádobí) 10
Spotřeba vody na cyklus (lit.) 9.9
Trvání programu (h:min) 4:00
Pohotovostní režim (W) 0.5
Index energetické účinnosti 55.9

Instalace Vestavná, plně integrovaná (skrytý 
ovládací panel)

Rozměry (mm) 818x446x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-900x450x550

Programy
160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO 

Sense, ECO, MachineCare, rychlý 
30minutový program

Délka přívodního kabelu (m) 1.5
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 150
Příkon (W) 1550-2200
Napájecí napětí (V) 200-240
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50-60
Počet programů 7

Počet teplot 4
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Aqua control
Systém sušení AirDry
Typ motoru Invertorový motor se zárukou 10 let
Čistá hmotnost (kg) 37.13
Vodní senzor Ano

Displej zobrazuje zpožděný start, zbývající čas, servisní 
kód

Vnitřní osvětlení Ano
Paprsek na podlaze červený a zelený

Vlastnosti dolního koše 2 rozložitelné talířové poličky, plastové 
barevné madlo

Vlastnosti horního koše
2 červené měkké špičky, skládací 
poličky na šálky, plastové barevné 

madlo

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

EAN kód produktu 7332543781256
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