
PerfectFit – lihtne paigaldus, täiuslik sobitumine 
Uut nõudepesumasinat pole kunagi olnud nii lihtne paigaldada kui nüüd. 
PerfectFit Sliding Hinges hinged suudavad kohanduda erinevate kõrgustega ja 
välistavad vajaduse muuta sokli suurust. Võite olla kindel, et teie masin sobitub 
kööki täiuslikult.

AirDryga on kuivatamise tulemus kolm korda parem 
Uus AirDry tehnoloogia kasutab kuivatamise lõpetamiseks loomulikku 
õhuvoolu, mis annab suletud uste süsteemidega võrreldes kuni kolm korda 
parema tulemuse. Uks avaneb natuke enne tsükli lõppu u 10 cm, mis 
võimaldab õhul masinas ringelda ja saavutada suurepäraste tulemustega 
kuivatus.

Topelt-pihustikonsoolidega jõuab vesi igasse nurka
Kaks pöörlevat pihustikonsooli viivad vee iga klaasi, taldriku või muu nõuni. 
Pihustid tagavad vee pääsemise seadme igasse nurka ja kindlustavad 
säravpuhtad nõud. Nii ülemises kui ka alumises korvis.

Hääletu teave Beam on Flooriga
Beam on Floor kuvab teabe edastamiseks põrandale 
valguskiire, hoides teie köögi vaiksena. Taustamüra alla 
mattuda võiva valju piiksatuse asemel annab 
nõudepesumasin pesutsükli edenemisest teada, 
projekteerides põrandale valgustäpi. Kui tsükkel on 
pooleli, on täpp punane, tsükli lõppemisel aga

MaxiFlexiga saavad kõik söögiriistad ühe tsükliga 
puhtaks
MaxiFlex-sahtel on mõeldud eri suuruse ja kujuga 
söögiriistade käepäraseks paigutamiseks. Tänu 
kohandatavatele jaoturitele ja sügavale sahtlile saate 
ilma suurema vaevata panna masinasse igasuguse 
kujuga söögiriistu.

Täisintegreeritav kitsas nõudepesumasin, millel 3 korvi.

Kasutage köögis julgelt väga erinevaid tarvikuid
700 MaxiFlex nõudepesumasin lubab teil  oma köögis julgelt kasutada väga 
erinevaid ja loovaid tööriistu. Seadme sisemist paigutust saab kohandada – nii 
saate peale söögiriistade sinna panna ka tavatumad köögitarvikud.

Toote omadused

• Mahutavus: 10 komplekti

• Müratase: ainult 47 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 
• Vee- ja energiakulu: 9.9 l, 0.832 kWh programmile Öko 50 
• 6 programmi, 3 temperatuuri
• Nõudepesumasina programmid: 90 minuti programm, automaatprogramm 
AUTO Sense, Eco, masina pesu, 30 minuti kiirprogramm, eelloputus
• Tekst/sümbolid paneelil
• Sümbolitega paneel

• Puutetundlik juhtimine programmide ja funktsioonide valikuks
• Automaatse väljalülituse funktsioon
• Ühendamine sooja veega, maksimaalselt 60°C
• Viitstardi võimalus: 3h
• Veesensor kontrollib määrdumisastet ning reguleerib veekulu
• Soola ja loputusaine indikaatorid
• Beam on Floor koos kahe värviga
• Reguleeritava kõrgusega ülemine korv
• Ülemisel korvil: allapööratavad tassiriiulid
• Alumisel korvil: fikseeritud taldrikute hoidikud
• Waterstop süsteem
• Integreerimismõõtmed K(min/max) x L x S (mm): 820/900 x 450 x 550
• Invertermootor

700-sarja MaxiFlex Integreeritav 
 nõudepesumasin - laius 44.6 cm
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Tüüp Integreeritav
Energiatõhususe klass E20 F
Mahutavus, nõudekomplekti 10
Pesuprogrammide arv 6
Pesutemperatuuride arv 3
Kuivatussüsteem AirDry - õhkkuivatus

Nõudepesumasina programmid
90 minuti programm, 

automaatprogramm AUTO Sense, 
Eco, masina pesu, 30 minuti 

kiirprogramm, eelloputus

Lüliti funktsioonid Viitstart, Sisse/välja, Programmivalik, 
Nullimine, ''XtraPower''

Programmi kulgemise näidik LED tuled
Indikaatorite kuva Puudub
Toitejuhtme pikkus, m 1.5
Kõrgus mm 818
Laius, mm 446
Sügavus, mm 550
Veeühendus külm või kuum
Üleujutuse kaitse ujuv lüliti
Pihusti asetus Waterfall
Alumine pihusti Standard
Filtri materjal Roostevaba teras
Sagedus 50
Pinge, V 220-240
Võimsustarve, W 1950

Paigaldustarvikud
Elastne metallklamber, Aurukaitse, 

šabloon, Ülemised ja külgmised 
klambrid, küljetihendid

FuzzyLogic -
Valguskiir põrandale punane ja roheline
Kaitse, A 10
Sisevalgustus -
Laste turvalisus Ei
CleaningPerfIndexE20 1.13
DryingPerfIndexE20 1.07
EnergyConsE20 0.835
Energiakulu 100 pesutsükli kohta E20 84
WaterConsE20 9.9
Müratase, dB(A) re 1 pW (IEC 60704-
3) 47

Ülemise korvi tüüp reguleeritav
Söögiriistade korv Puudub

Söögiriistade riiulid nugade tugi, Maxi Flex sahtel, 
Eemaldatavad vaheseinad

Toote tehnilised andmed
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