
Atbrīvojieties no baktērijām uz traukiem ar ExtraHygiene opciju
Iestatot ExtraHygiene opciju, iespējams iegūt maksimāli tīrus traukus. 
Mazgāšanas ciklam tiek pievienota īpaša dezinfekcijas fāze, kuras laikā trauku 
mašīnas temperatūra tiek palielināta līdz 69°, garantējot, ka tiek iznīcinātas 
gandrīz visas uz traukiem esošās baktērijas.

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.

Trauku mazgāšana bez minējumiem, pateicoties 
QuickSelect
QuickSelect ir vienkāršākais veids, kā ieslēgt īpaši jums 
pielāgotu trauku mazgāšanas ciklu. Izvēlieties cikla 
laiku, izmantojot slīdni, un pievienojiet papildu iespējas 
ar vienu pieskārienu — vienkāršāk par vienkāršu. Tad 
apsēdieties un ļaujiet mašīnai parūpēties par pārējo. 

Izcila ūdens darbība ar SatelliteClean 
Ar SatelliteClean, kura sniegums ir trīsreiz labāks par 
standarta, jūsu trauki vienmēr būs nevainojami tīri. 
Pateicoties divkāršajam rotējošajam izsmidzinātājam, 
kas nepārtraukti maina izsmidzināšanas leņķi, pat lieli 
trauki tiek rūpīgi nomazgāti.

Stikla glāzes pasargātas ar SoftGrips un SoftSpikes 
Pateicoties SoftGrips un SoftSpikes fiksatoriem, jums 
vairs nav jāatvēl laiks smalku glāžu mazgāšanai ar 
rokām. Mīkstais materiāls saudzīgi un droši satver 
glāzes un nofiksē tās, aizsargājot no plaisām vai 
saplīšanas. 

45 cm, D, 9 kompl., 9.9l ūd.p., 8 pr/4 t°, AirDry, QuickSelect, TimeBeam®, 
satelītsmidzinātājspārns, ExtraHygiene/GlassCare/XtraPower opcijas, Machine 
Care programma, Auto-Off, invertora motors, 44 dB(A)

Trauslas glāzes ir drošās rokās
Pret glāzēm jāizturas īpaši saudzīgi, it īpaši mazgāšanas laikā. Tādēļ 700. Pro 
sērijas  trauku mašīnas ir aprīkotas ar  SoftGrips satvērējiem, kas cieši un 
saudzīgi nofiksē glāzes. Savukārt SoftSpikes turētāji gādā, lai tās 
nesaskrāpētos un nesaplīstu.

Priekšrocības un funkcijas

• Ietilpība, komplekti: 9, saskaņā ar IEC normatīviem 
• Zems skaņas līmenis: tikai 44 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 
• Ūdens un elektroenerģijas patēriņš: 9.9 l,  0.614 kWh, izmantojot programmu 
Eco 50 
• 8 programmas, 4 temperatūras 
• Programmas: 160 minūtes, 60 minūtes, 90 minūtes, AUTO Sense, Eco, 
Ierīces tīrīšana, Ātrais režīms (30 min), Noskalošana
• FlexiSpray satelītsmidzinātājspārns
• Teksta/simbolu vadības panelis
• Skārienjūtīgs vadības panelis programmu un papildiespēju izvēlei
• Automātiska izslēgšanās
• Silta ūdens pievads līdz pat 60°C
• Atliktā starta iespēja no 1 līdz 24 stundām 
• Ūdens sensors nosaka ūdens netīrības pakāpi un pielāgo patērējamā ūdens 
daudzumu
• Sāls un skalošanas līdzekļa uzpildes indikācijas
• TimeBeam® - atlikušā programmas norises laika projekcija uz grīdas
• Augšējais grozs ar "FlexiLift" sistēmu
• Augšējā groza augstuma regulēšanas iespēja pat tad, ja grozs ir pilnībā 
noslogots
• Augšējais grozs: 2 Blue Soft Grips, 2 zili Soft Spikes, nolokāmi krūzīšu 
plaukti, krāsots plastmasas rokturis 
• Apakšējais grozs:2 nolokāmi šķīvju statīvi, krāsots plastmasas rokturis 
• Galda piederumu grozs
• Pretnoplūdes sistēma
• Iebūvēšanas izmēri A(min./maks.)xPxD (mm): 820/900 x 450 x 550 
• Invertora motors
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Uzstādīšana Iebūvējama
Energoefektivitātes klase D
Trauku ietilpība, komplekti 9
Programmu skaits 8
Temperatūru skaits 4
Žāvēšanas tehnoloģija AirDry tehnoloģija

Mazgāšanas programmas
160 minūtes, 60 minūtes, 90 minūtes, 
AUTO Sense, Eco, Ierīces tīrīšana, 
Ātrais režīms (30 min), Noskalošana

Taustiņu funkcijas
atliktais starts, ExtraHygiene, 

GlassCare, Ieslēgt/izslēgt, 
programmas izvēle, atiestatīt, 

XtraPower
Programmas norises indikācijas LED indikācija

Displeja/indikatoru veids atliktais starts, atlikušais programmas 
izpildes laiks, darbības kļūdas kods

Strāvas vada garums, m 1.5
Augstums, mm 818
Platums, mm 446
Dziļums, mm 550
Ūdens pieslēgums pie aukstā vai karstā
Pretnoplūdes sistēma Preetnoplūdes slēdzis
Izsmidzināšanas ierīces novietojums Griestos, dušas tips
Izsmidzinātāja tips Satelīta

Filtra materiāls Nerūsejošais tērauds
Frekvence 50
Tīkla spriegums, V 220-240
Pieslēguma jauda, W 1950

Uzstādījums/Materiāli
Elastīga metāla caurule, Aizsardzība 

no tvaika, Paraugs, Augšpusē un 
sānos kronšteini, Noslēgumi malās

FuzzyLogic tehnoloģija nav
Stars uz grīdas Time beam White
Drošinātājs, A 10
Iekšējais apgaismojums Nav
Ierīces bērnu drošībai Nav
Tīrīšanas veiktspēja 1.13
Žāvēšanas veiktspēja 1.07
Enerģijas patēriņš, kWh 0.628
Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. ciklos 63

Ūdens patēriņš, l 9.9
Skaņas jaudas līmenis, dB (A) 1 pW 44
Augšējā groza tips Regulējams arī aizpildītā stāvoklī
Grozs virtuves piederumiem Ir
Galda piederumu plaukti nav
Energoefektivitātes indekss 49.8
IEC uzstādījumi 9
Izslēgta režīma jauda, W 0.5

Produkta specifikācija
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