
Skalošana un apturēšana — priekšmazgāšana, kas nodrošina svaigumu 
Ja trauku mašīnas piepildīšana aizņem vairākas dienas, skalošanas un 
apturēšanas programma neļaus smakām uzkrāties pa šo laiku. Ūdens strūklas 
noskalo ēdiena atliekas no šķīvjiem un stikla, gādājot, lai virtuve vienmēr būtu 
svaiga. 

Viegla uzstādīšana, PerfectFit 
Pateicoties PerfectFit slīdošajām eņģēm, jauno trauku mazgājamo mašīnu 
uzstādīt vēl nekad nav bijis tik vienkārši. Eņģes ir piemērotas visiem nišā 
iebūvējamās mašīnas augstumiem, turklāt jums pat nav jāgriež grīdas līstes. 
Varat būt droši, ka jūsu mašīna iederēsies virtuvē kā uzlieta.

Ūdens sasniegs ikvienu stūri, izmantojot divkāršās izsmidzināšanas 
ierīces
Katru glāzi, trauku un šķīvi sedz trauku mazgājamās mašīnas divas rotējošās 
smidzināšanas ierīces. Smidzinātāji pārliecinās, ka ūdens nokļūst katrā stūrī, 
tāpēc jūsu trauki pēc mazgāšanas būs dzirkstoši. Gan augšējā, gan apakšējā 
grozā.

Ātri un efektīvi
Jauns veids, kā ietaupīt laiku. Ja mazgājat vidēji netīru veļu, mūsu 30 minūšu 
ātrā mazgāšanas programma piedāvā ideālu risinājumu. Turklāt neietekmējot 
kvalitāti. Ideāli mazgāšanas rezultāti — ātri.

Trīsreiz labāka žāvēšana ar AirDry 
Jaunā AirDry tehnoloģija žāvēšanas beigās izmanto 
dabisko gaisa plūsmu, nodrošinot gandrīz trīsreiz 
labāku sniegumu, salīdzinot ar aizvērto durvju 
tehniloģijām. Cikla beigās durvis paveras par 10 cm, 
ļaujot ierīcē cirkulēt gaisam un nodrošinot izcilus 
žāvēšanas rezultātus

45 cm, AirDry, F, 9 kompl., 5 pr/3 t°, 9.9l ūd.p., invertora motors, 49 dB(A)

Aizmirstiet par trauku dvieļiem — vienkārši atveriet durvis, lai trauki būtu 
sausi
Mūsu 300. sērijas "AirDry" trauku mazgājamās mašīnas tehnoloģija pabeidz 
katru ciklu ar svaigu gaisu, kas nodrošina trīsreiz labāku rezultātu kā aizvērtu 
durvju sistēmas. Durvis automātiski atveras žāvēšanas fāzes laikā, un gaiss 
pilnībā izžāvē šķīvjus un galda piederumus. 

Priekšrocības un funkcijas

• Ietilpība, komplekti: 9, saskaņā ar IEC normatīviem 
• Zems skaņas līmenis: tikai 49 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 
• Ūdens un elektroenerģijas patēriņš: 9.9 l,  0.778 kWh, izmantojot programmu 
Eco 50 
• 5 programmas, 3 temperatūras 
• Programmas: 160 minūtes, 90 minūtes, Eco, Ātrais režīms (30 min), 
Noskalošana
• Teksta/simbolu vadības panelis
• Vadības panelis ar simboliem 
• Silta ūdens pievads līdz pat 60°C
• Atliktā starta iespēja: 3h
• Sāls un skalošanas līdzekļa uzpildes indikācijas
• Augšējā groza augstuma regulēšana
• Augšējais grozs: nolokāmi krūzīšu plaukti 
• Apakšējais grozs:fiksēti šķīvju statīvi 
• Galda piederumu grozs
• Pretnoplūdes sistēma
• Iebūvēšanas izmēri A(min./maks.)xPxD (mm): 820/850 x 450 x 570 
• Invertora motors

"AirDry" 300.sērija, brīvstāvoša trauku 
 mazgājamā mašīna, platumā 45 cm
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Uzstādīšana brīvstāvoša
Energoefektivitātes klase F
Trauku ietilpība, komplekti 9
Programmu skaits 5
Temperatūru skaits 3
Žāvēšanas tehnoloģija AirDry tehnoloģija

Mazgāšanas programmas 160 minūtes, 90 minūtes, Eco, Ātrais 
režīms (30 min), Noskalošana

Taustiņu funkcijas atliktais starts, Sākt/Atcelt
Programmas norises indikācijas LED indikācija
Displeja/indikatoru veids nav
Strāvas vada garums, m 1.5
Augstums, mm 850
Platums, mm 446
Dziļums, mm 615
Ūdens pieslēgums pie aukstā vai karstā
Pretnoplūdes sistēma Preetnoplūdes slēdzis
Izsmidzināšanas ierīces novietojums Nav
Izsmidzinātāja tips Standarta
Filtra materiāls Nerūsejošais tērauds
Frekvence 50
Tīkla spriegums, V 220-240
Pieslēguma jauda, W 1950
FuzzyLogic tehnoloģija nav
Stars uz grīdas Nav

Drošinātājs, A 10
Iekšējais apgaismojums Nav
Ierīces bērnu drošībai Nav
Tīrīšanas veiktspēja 1.13
Žāvēšanas veiktspēja 1.07
Enerģijas patēriņš, kWh 0.779
Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. ciklos 78

Ūdens patēriņš, l 9.9
Skaņas jaudas līmenis, dB (A) 1 pW 51
Augšējā groza tips Regulējams
Grozs virtuves piederumiem Ir
Galda piederumu plaukti nav
Energoefektivitātes indekss 61.8
IEC uzstādījumi 9
Izslēgta režīma jauda, W 0.5
Jauda gaidīšanas režīmā, W 0.5
Programmas laiks, min 4:00

Produkta specifikācija
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