
Větší přehled, účinnější vkládání nádobí
Praktické vnitřní osvětlení vám okamžitě prozradí, jaké 
je aktuální rozložení nádobí v myčce.  Díky lepší 
viditelnosti snadno najdete pro každý kus nádobí to 
nejvhodnější místo, abyste využili maximum prostoru.

Automatické otevření dvířek AirDry
Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zvyšuje 
sušicí výkon a zároveň minimalizuje spotřebu energie. 
Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevřou 
o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který 
nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.

Každá sklenice v dokonale chráněné poloze
Držák GlassHolder v myčkách nádobí AEG zajišťuje 
úplnou ochranu pro veškeré vaše skleněné nádobí. 
Dolní koš je vybaven držáky SoftGrips a podpěrami 
SoftSpikes®, které jsou speciálně navrženy tak, aby 
sklenice držely na místě. Během každého programu se 
tím předchází poškození nádobí.

Nová úroveň péče o skleněné nádobí
Systém AEG GlassCare zajišťuje specializovanou ochranu veškerého 
skleněného nádobí. V jedinečném horním koši myčky nádobí jsou sklenice 
uchyceny šetrně a ve správné poloze. Předchází se tak vibracím a snižuje se 
riziko rozbití. Nový držák GlassHolder v dolním koši zajišťuje optimální 
ochranu i pro ty nejvyšší sklenice.

Specifikace a benefity

• Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
• Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A / A
• Myčka pro instalaci ve výšce
• Kapacita mytí: 15
• Hlučnost: 42 dB(A)
• Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.857 kWh
• Šetrná funkce pro sklo
• 10 programů, 5 teplot(y)
• Mycí programy: 30 minut 60 °C, 89 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, 
extra tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70°C, MachineCare, PRO ZONE, Opláchnutí 
a čekání
• Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
• 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, konec, extra hygienický, 
vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, 
fáze mytí, XtraDry
• Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
• Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
• Horní košík má šetrné úchyty na 12 sklenic na víno, 2 skládací držáky, 2 
skládací drátěné držáky pro skleničky, 4 měkké špičky, skládací poličky na 
šálky, nerezové držadlo AEG, boční úchyty koše
• Dolní košík má 4 rozložitelné talířové poličky, GlassHolder, Nerezové držadlo
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818 x 596 x 575
• Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570

Vestavná myčka nádobí AirDry 60 cm
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Instalace Vestavná, viditelný ovládací panel
Rozměry (mm) 818x596x575
Energetická třída A+++
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-900x600x570

Programy

30 minut 60 °C, 89 minut 60 °C, 
AutoSense 45-70 °C, ECO, extra 
tichý, sklo 45 °C, intenzivní 70°C, 

MachineCare, PRO ZONE, Opláchnutí 
a čekání

Počet sad nádobí 15
Délka kabelu (m) 1.6
Délka napouštěcí hadice (cm) 180
Délka vypouštěcí hadice (cm) 180
Příkon (W) 1550-2200
Napájecí napětí (V) 200-240
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50-60
Hlučnost (dB(A)) 42
Počet programů 10
Počet teplot 5
Účinnost sušení A
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) 241
Roční spotřeba vody (l) 3080
Obvyklý program ECO 50
Zařízení proti zaplavení spínací plovák

Typ napouštěcí hadice Aqua control
Systém sušení AirDry
Typ motoru Invertor motor
Čistá hmotnost (kg) 39.57
Vodní senzor Ano

Displej zobrazuje zpožděný start, zbývající čas, servisní 
kód

Vnitřní osvětlení Ano
FuzzyLogic - množstevní automatika Ano

Vlastnosti dolního koše 4 rozložitelné talířové poličky, 
GlassHolder, Nerezové držadlo

Vlastnosti horního koše

šetrné úchyty na 12 sklenic na víno, 2 
skládací držáky, 2 skládací drátěné 

držáky pro skleničky, 4 měkké špičky, 
skládací poličky na šálky, nerezové 

držadlo AEG, boční úchyty koše
Kolečka a nožičky 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná 

vzadu, Výšková nastavitelnost 0-8 cm
EAN kód produktu 7332543618521
Produktové číslo pro partnery KR Open

Technická specifikace
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