
Myčka nádobí, která je vždy ve špičkovém stavu
Tato myčka nádobí se postará sama o sebe tím, že vás upozorní, když 
potřebuje doplnit sůl nebo leštidlo. Jedná se o jednoduchý způsob, jak se 
ujistit, aby vaše myčka podávala vždy nejlepší výkon.

Získejte o trochu více volnosti – odložte start 
příštího cyklu až o tři hodiny
Díky funkci Odložený start můžete tuto myčku nádobí 
naprogramovat tak, aby další cyklus spustila až o tři 
hodiny později.

Myjte nádobí mezi chody – stačí vám na to 30 minut
Všechny právě použité talíře, hrnky a pánve, které se 
hravě vyskytnou například mezi chody sváteční večeře, 
můžete umýt pomocí 30minutového rychlého programu 
této myčky nádobí.

Skvělá integrace a intuitivní ovládání
Ovládací prvky na tomto propracovaném panelu jsou intuitivní a snadno se 
používají. Kombinuje tlačítka a jednoduchý otočný ovládací knoflík, a nabízí 
vám tak kompletní přehled nad programy. 

S úzkou myčkou nádobí získáte větší prostor
Tato myčka nádobí široká pouhých 45 cm se postará o vše za vás. Vy zatím 
můžete maximálně využít svůj volný čas.

Specifikace a benefity

• 5 programů, 3 teplot(y)
• Mycí programy: intenzivní 70°C, normální 65°C , rychlý plus 65°C, 
Opláchnutí a čekání
• Hlučnost: 49 dB(A)
• Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.777 kWh
• Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+ / A / A
• Kapacita mytí: 9
• Systém sušení: AirDry
• Zpožděný start : 3h
• Indikátor doplnění soli
• Indikace funkcí: zpožděný start 3h, fáze sušení, konec, Ok/Start, indikátor 
pro leštidlo, sůl, fáze mytí, zap./vyp.
• Výškově nastavitelný horní košík
• Horní košík má skládací poličky na šálky
• Dolní košík má Pevné talířové poličky
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 446 x 576
• Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 450 x 550
• Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel

Vestavná myčka nádobí 45 cm AirDry AirDry
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Instalace Vestavná, viditelný ovládací panel
Rozměry (mm) 818x446x576
Energetická třída A+
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-900x450x550

Programy intenzivní 70°C, normální 65°C , rychlý 
plus 65°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)) 49
Počet programů 5
Počet teplot 3
Účinnost sušení A
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) 222
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) 30.3
FuzzyLogic - množstevní automatika Ano
Vlastnosti dolního koše Pevné talířové poličky
Vlastnosti horního koše skládací poličky na šálky

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

EAN kód produktu 7332543529971
Produktové číslo pro partnery All Open

Technická specifikace
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