
FSB53927Z Trauku mazgājamā mašīna

Katra glāze nevainojami tīra. Nav vajadzīga mazgāšana ar rokām

AEG uzlabotās trauku mazgājamās mašīnas GlassCare sistēma nodrošina
īpašu stikla trauku aprūpi visā mazgāšanas procesā. Vienreizējā SoftGrip
satvērēji gādā, lai katras glāzes kājiņa un pamatne būtu saudzīgi, taču cieši
nofiksēta pareizajā pozīcijā visā mazgāšanas laikā.

Katra glāze. Novietota tā, lai tā būtu aizsargāta

AEG trauku mazgājamo mašīnu glāžu turēšanas
funkcija nodrošina pilnīgu drošību visiem stikla
traukiem. Apakšējais grozs ir aprīkots ar SoftGrips un
SoftSpikes turētājiem, kas īpaši paredzētas glāžu
nofiksēšanai. Novēršot bojājumus visos ciklos.

Pielāgojama vieta un ērta mazgāšana ar MaxiFlex.

Trauku mazgājamajā mašīnā ar MaxiFlex atvilktni var
ievietot visu. Pateicoties atviktnes dizainam, tajā var
ievietot visu izmēru galda un virtuves piederumus. Pat
ja tie ir lieli vai neparastas formas. Pielāgojamie
sadalītāji un maksimāli izmantotais dziļums ļauj

Īpašības
SatelliteClean® nodrošina līdz trijām reizēm labāku strūklas izsmidzināšanu.
Jaudīgai tīrīšanai.

•

Pielāgotus trauku mazgājamās mašīnas ciklus var iestatīt ar vienu
pieskārienu, izmantojot funkciju QuickSelect.

•

Dabīga gaisa plūsma ar Airdry•

Funkcijas

Elektroenerģijas pat./ Mazgāšanas
efekt./ Žāvēšanas efekt. klases: A+++ /
A / A

•

Ietilpība, komplekti: 14 , saskaņā ar
IEC normatīviem

•

Trokšņu līmenis: tikai 42 dB•
Ūdens un elektroenerģijas patēriņš:
10.5 l, 0.832 kWh programmai Eco 50

•

7 programmas, 3 temperatūras•
Programmas: 160 minūtes, 60 minūtes,
90 minūtes, AUTO Sense, Eco, Ierīces
tīrīšana, Ātrā 30 minūtes

•

Sistēma ProWater ar papildu
izsmidzinātāju ierīces augšpusē

•

"ProClean Satellite" izsmidzinātājs•
Žāvēšanas sistēma: AirDry Tehnoloģija•
Automātiskā izslēgšanās•
Atlikušā programmas norises laika
indikācija

•

Ūdens sensors nosaka ūdens netīrības
pakāpi un pielāgo patērējamā ūdens
daudzumu

•

Sāls un skalošanas līdzekļa uzpildes
indikācijas

•

"SpotControl" ar divām krāsām•
Pretnoplūšanas sistēma•
Iebūvēšanas izmēri A(min./maks.)xPxD
(mm): 820 / 880 x 600 x 550

•

Specifikācija

Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm : 818x600x550•
A x P x D, mm : 818x596x550•
Dizaina sērija : Mastery kolekcija•
Elektroenerģijas patēriņa klase : A+++•
Mazgāšanas efektivitātes klase : A•
Žāvēšanas efektivitātes klase : A•
Trauku ietilpība, komplekti : 14•
Enerģijas patēriņš gadā, kWh : 237•
Ūdens patēriņš, l : 10.5•
Ūdens patēriņš gadā, l : 2940•
Trokšņa līmenis, dB : 42•
Drošinātājs, A : 10•
Pieslēguma jauda, W : 1950•
Tīkla spriegums, V : 220-240•
Automātiskā atslēgšanās : Ir•
Stars uz grīdas : Sarkans un Zaļš•
Svars ar iepakojumu : 40.82•
Ūdens pieslēgums : pie aukstā vai karstā•

Produkta apraksts

60 cm, A+++, 14
komplektiem, AirDry,
10.5l ūdens patēriņš,
QuickSelect, 7
programmas, 3
temperatūras,
satelītsmidzinātājspārns,
2 krāsu stars uz grīdas,
XtraPower/GlassCare
opcijas, Machine Care
programma, atliktais
starts 1-24h, automāt.
izslēgšanās, invertora
motors, 42 dB(A)
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