
AirDry suší třikrát lépe
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.

Tichý indikátor stavu mytí
Myčka vás v tichosti informuje o aktuálním stavu mycího programu. Zvukovou 
signalizaci můžete snadno přeslechnout, ale světelné body promítané na 
podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když svítí červená, program běží, 
když zelená, je hotovo.

Rychlé nastavení programu pomocí funkce 
QuickSelect
QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a 
spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku 
programu a poklepáním přidáte různě volitelné funkce - 
jednodušší už to být nemůže.

Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo 
S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas 
mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a 
bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před 
popraskáním a rozbitím.

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

Jistota důkladného umytí
Ostřikovací rameno SatelliteClean® myčky nádobí 600 zanechá každou náplň 
perfektně čistou a beze skvrn. Naše technologie má až třikrát lepší pokrytí při 
ostřiku, dokonce i v případě, že je nádobí naskládáno těsně u sebe. 

Specifikace a benefity

• 8 programů, 4 teplot(y)
• Mycí programy: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, 
Machine Care, Quick 30 Minutes, Opláchnutí a čekání
• Hlučnost: 46 dB(A)
• Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.95 kWh
• Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A
• Kapacita mytí: 15
• 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, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
• 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, Side basket handles
• Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Plastové držátko
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
• Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570
• Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)

Myčka nádobí
KESC9200L
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Instalace Vestavná, plně integrovaná (skrytý 
ovládací panel)

Rozměry (mm) 818x596x550
Energetická třída A++
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-900x600x570

Programy
160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 

AUTO Sense, Eco, Machine Care, 
Quick 30 Minutes, Opláchnutí a čekání

Počet jídelních souprav 15
Délka kabelu (m) 1.6
Délka napouštěcí hadice (cm) 180
Délka vypouštěcí hadice (cm) 180
Příkon (W) 1950
Napájecí napětí (V) 220-240
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
Hlučnost (dB(A)) 46
Počet programů 8
Počet teplot 4
Účinnost sušení A
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) 270
Roční spotřeba vody (l) 3080
Obvyklý program Eko 50
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Aqua control

Systém sušení AirDry
Typ motoru Invertor motor
Hmotnost (kg) 38.67
Vodní senzor Ano
Paprsek na podlaze červený a zelený
FuzzyLogic - množstevní automatika Ano

Vlastnosti dolního koše 2 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, Side basket handles

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

EAN kód produktu 7332543675616
Produktové číslo pro partnery ER Open

Technická specifikace
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