
Načasování je na vás
S funkcí odloženého startu můžete maximálně využít 
čas, který máte k dispozici. Pro konkrétní program 
můžete předem nastavit dobu, která vám vyhovuje. 
Čisté nádobí bude připraveno kdykoli bude potřeba.

Mějte přehled o procesu mytí
Technologie TimeBeam® vám vždy poskytne informaci 
o stavu mycího programu, stačí k tomu jediný pohled. 
Technologie TimeBeam® v průběhu mytí promítá 
zbývající čas na podlahu.

Měkké hroty pro bezpečí křehkého skla
Křehké sklenice vyžadují tu nejšetrnější péči. Gumové 
hroty SoftSpikes® v horním koši této myčky poskytnou 
křehkým kouskům oporu a ochranu. Účinně stabilizují 
vaše sklo, čímž zamezují jeho poškození.

Myčka plně integrovaná 45 cm; energetická třída: A+++; 9 sad nádobí; 
spotřeba vody (l): 9,9; hlučnost dB(A): 44; počet programů / teplot: 7 / 4; druhy 
programů: 30 min 60 °C | AutoSense 45 -70 °C | Eco | extra tichý | sklo 45 °C | 
PRO 70 °C | PRO ZONE; displej: třímístný displej; technologie: ProClean, 
AirDry; funkce:

Inteligentní program šitý na míru
Snímače ve vnitřním prostoru myčky automaticky upravují čas, teplotu a 
potřebné množství vody v závislosti na tom, jak moc je nádobí zašpiněné. 
Každý mycí cyklus vám díky přesnému nastavení přinese optimální výsledky. 

Specifikace a benefity

• Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
• Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A / A
• Myčka pro instalaci ve výšce
• Kapacita mytí: 9
• Hlučnost: 44 dB(A)
• Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.614 kWh
• Šetrná funkce pro sklo
• 7 programů, 4 teplot(y)
• Mycí programy: 30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, ECO, extra tichý, sklo 
45 °C, intenzivní 70 °C, PRO ZONE
• Systém sušení: AirDry
• Funkce odloženého startu 1-24 hodin
• Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
• Indikátor doplnění soli
• Indikace funkcí: budík, konec, zpožděný start 1-24h, konec, extra hygienický, 
vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, úspora času, promítání času na 
podlahu, XtraDry
• Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
• Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky
• Dolní košík má 4 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

Vestavná myčka nádobí AirDry 45 cm
FSE83400P
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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
30 minut 60 °C, AutoSense 45-70 °C, 

ECO, extra tichý, sklo 45 °C, 
intenzivní 70 °C, PRO ZONE

Počet sad nádobí 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 ECO 50
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Aqua control

Systém sušení AirDry
Typ motoru Invertor motor
Čistá hmotnost (kg) 32.35
Vodní senzor Ano

Displej zobrazuje zpožděný start, zbývající čas, servisní 
kód

Paprsek na podlaze promítaní času
FuzzyLogic - množstevní automatika Ano
Vlastnosti dolního koše 4 rozložitelné talířové poličky

Vlastnosti horního koše 2 měkké špičky, skládací poličky na 
šálky

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

EAN kód produktu 7332543530045
Produktové číslo pro partnery S - Customer Specific ERT

Technická specifikace

Vestavná myčka nádobí AirDry 45 cm
FSE83400P
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