
Umyté nádobí k dispozici vždy, když jej potřebujete
Potřebujete rychle umýt nádobí? To není u této myčky nádobí problém díky 
funkci řízení času, která umožňuje zkrátit délku programů na polovinu.  

Sklenice myjte šetrně a hrnce intenzivně – vše spolu v jednom mytí
Díky programu FlexiWash, který využívá různá nastavení pro horní a dolní 
koše, můžete u veškerého nádobí dosáhnout vždy vynikajících výsledků – i u 
rozmanité náplně nádobí.

Jemně podepřené
Aby se sklenice a hrnky nepřevrhly a vzájemně 
nesrazily, horní koš je vybaven úchytkami z měkké 
pryže.

Úplný přehled na první pohled 
Funkce TimeBeam® promítá důležité údaje na podlahu 
pod myčku nádobí. Vy tak máte dokonalý přehled o 
tom, v jaké fázi se aktuálním program nachází.

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.

Myčka nádobí RealLife zvládne všechno
Bez ohledu na to, co do myčky nádobí vložíte – od největších, nejšpinavějších 
hrnců a pánví až po nejkřehčí sklo: myčka RealLife® vždy zazáří vynikajícími 
výsledky.

Specifikace a benefity

• 7 programů, 4 teplot(y)
• Mycí programy: AutoFlex 45°-70°, FLEXIWASH, péče o sklo 45°C, intenzivní 
70°C, rychlý plus 60°C, Opláchnutí a čekání
• Hlučnost: 44 dB(A)
• Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.614 kWh
• Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A / A
• Kapacita mytí: 9
• 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: budík, zpožděný start 1-24h, Moje oblíbené, vybraný 
program, indikátor pro leštidlo, sůl, promítání času na podlahu, TimeManager, 
XtraDry
• Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
• Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
• Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Drátěný držák
• Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 446 x 550
• Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550
• Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
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Instalace Vestavná, plně integrovaná (skrytý 
ovládací panel)

Rozměry (mm) 818x446x550
Energetická třída A+++
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-900x450x550

Programy
AutoFlex 45°-70°, FLEXIWASH, péče 
o sklo 45°C, intenzivní 70°C, rychlý 

plus 60°C, Opláchnutí a čekání
Počet jídelních souprav 9
Délka kabelu (m) 1.5
Délka napouštěcí hadice (cm) 150
Délka vypouštěcí hadice (cm) 150
Příkon (W) 1950
Napájecí napětí (V) 220-240
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
Hlučnost (dB(A)) 44
Počet programů 7
Počet teplot 4
Účinnost sušení A
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) 176
Roční spotřeba vody (l) 2775
Obvyklý program Eko 50
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Aqua control

Systém sušení AirDry
Typ motoru Invertor motor
Hmotnost (kg) 31.1
Vodní senzor Ano
Vnitřní osvětlení Ano
Paprsek na podlaze promítaní času
FuzzyLogic - množstevní automatika Ano
Vlastnosti dolního koše 2 rozložitelné talířové poličky

Vlastnosti horního koše 2 měkké špičky, skládací poličky na 
šálky, Drátěný držák

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

EAN kód produktu 7332543489909
Produktové číslo pro partnery KR Open

Technická specifikace
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