
Sušení inspirované přirozeným procesem
Naše nová technologie Airdry využívá k dokončení 
sušení přirozený tok vzduchu. V poslední fázi programu 
otevře dvířka o 10 cm. Tím zajistí maximální usušení s 
nižšími výdaji za energii.

Bezkonkurenční péče o sklo
Díky systému GlassCare vyjmete vaše sklenice 
pokaždé bezpečně a zářivé. Horní koš je uzpůsoben 
tak, aby každá sklenice držela bezpečně na místě a 
byla chráněna před vibracemi a rozbitím. Dolní koš 
nabízí ochranu prostřednictvím držáku GlassHolder, do 
kterého můžete vložit dokonce i ty největší

Držáky sklenic na víno SoftGrip zajišťují jedinečnou 
péči o sklo
Jedinečnou péči o sklo zajišťují v této myčce nádobí 
držáky sklenic na víno SoftGrip, které je drží v optimální 
poloze bezpečně a šetrně.

Důvěra v zevrubnou péči
Naše nová myčka nádobí na trh přináší první přídavné ostřikovací rameno, 
které dosáhne do všech koutů a na každý kus nádobí. Jeho inovativní vodní 
technika umožňuje zevrubné mytí, aby i ty nejtěsněji vložené či velké kusy 
nádobí vyšly ven jako nové. Beze šmouh, beze skvrn. Pouze veškeré povrchy 
zářivě čisté.

Specifikace a benefity

• 6 programů, 5 teplot(y)
• Mycí programy: AutoFlex 45°-70°, eco 50°C, FLEXIWASH, péče o sklo 45°C, 
intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C
• Hlučnost: 44 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
• 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, Moje oblíbené, vybraný 
program, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeManager, fáze mytí, 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 2 rozložitelné talířové poličky, Plastové držátko
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 575
• Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570
• Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel

Myčka nádobí
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Instalace Vestavná, viditelný ovládací panel
Rozměry (mm) 818x596x575
Energetická třída A+++
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-900x600x570

Programy
AutoFlex 45°-70°, eco 50°C, 

FLEXIWASH, péče o sklo 45°C, 
intenzivní 70°C, rychlý plus 60°C

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)) 44
Počet programů 6
Počet teplot 5
Účinnost sušení A
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) 241
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) 39.57
Vodní senzor Ano
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

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

EAN kód produktu 7332543560264
Produktové číslo pro partnery ER Open

Technická specifikace
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