
Ūdens sasniedz katru stūrīti. Ar divkāršiem izsmidzinātājiem
Garantējiet maksimālu ūdens piekļuvi ar diviem izsmidzinātājiem. Rotējošie 
izsmidzinātāji virza ūdens strūklu katrā augšējā un apakšējā groza stūrī, tādēļ 
jūs varat paļauties uz trauku mazgāšanas rezultātiem.

Žāvēšana dabīgā ceļā
Jaunā Airdry tehnoloģija optimizē žāvēšanas ciklu ar dabīgo gaisa plūsmu. 
Durvis atveras līdz 10 cm, kad sācies mazgāšanas cikla pēdējais posms un 
trauki ir nomazgāti. Jūsu trauki tiks žāvēti dabīgā ceļā, ļaujot ietaupīt enerģijas 
izmaksas.

Neticami vienkārša ciklu iestatīšana ar QuickSelect 
QuickSelect piedāvā optimālu trauku mazgājamās 
mašīnas pārvaldību. Izvēlieties cikla laiku ar slīdni un 
pievienojiet papildu apstrādi ar vienu pieskārienu. Un 
mašīna paveiks pārējo. Pielāgota mazgāšana jums 
piemērotā laikā. Un nevainojami spodri trauki. 

Pārskatāma kontrole
Šī pilnībā integrētā trauku mazgājamā mašīna viedi 
informē jūs par mazgājamo trauku statusu. Tās "beam-
on-floor" tehnoloģija cikla darbības laikā projicē 
sarkanu gaismu uz grīdas. Un kad traukus var ņemt 
ārā, tā pārslēdzas uz zaļo gaismu. Vienkārši un efektīvi.

Jaudīga trauku mazgāšana. Ar SatelliteClean®
Izbaudiet nevainojami tīrus traukus ar SatelliteClean®. 
Šis izsmidzinātājs nodrošina līdz trijām reizēm labāku 
ūdens strūklu izsmidzināšanu, salīdzinot ar standarta 
izsmidzinātājiem. Pateicoties divkāršajam rotējošajam 
izsmidzinātājam, kas nepārtraukti maina 
izsmidzināšanas leņķi. Ūdens sasniedz

45 cm, E, 9 kompl., 9.9l ūd.p., 7 pr/4 t°, AirDry, satelītsmidzinātājspārns, 
invertora motors, GlassCare/XtraPower opcijas, Machine Care programma, 
Auto-off, 44 dB(A)

No stūra līdz stūrim. Viss nosegts.
Ar SatelliteClean® pat cieši salikti vai lielāki trauki tiek rūpīgi apsmidzināti un 
nomazgāti. Inovatīvais smidzinātājspārns nodrošina, ka ūdens nonāk visur, lai 
nomazgātu vēl rūpīgāk. Ar līdz pat trim reizēm labāku ūdens pārklājumus, tas 
nodrošina izcilu mazgāšanas rezultātu visā trauku mašīnā.

Priekšrocības un funkcijas

• Elektroenerģijas pat./ Mazgāšanas efekt./ Žāvēšanas efekt. klases: A++ / A / 
A 
• Trauku mazgājamā mašīna iebūvēšanai kolonnā
• Ietilpība, komplekti: 9, saskaņā ar IEC normatīviem 
• Trokšņu līmenis: tikai 44 dB
• Ūdens un elektroenerģijas patēriņš: 9.9 l, 0.704 kWh programmai Eco 50 
• 7 programmas, 4 temperatūras 
• Programmas: 160 minūtes, 60 minūtes, 90 minūtes, AUTO Sense, Eco, 
Ierīces tīrīšana, Ātrā 30 minūtes
• "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
• Galda piederumu grozs
• Pretnoplūšanas sistēma
• Iebūvēšanas izmēri A(min./maks.)xPxD (mm): 820/900 x 450 x 550 
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Iebūvēšanas izmēri AxPxD, mm 818x450x550
A x P x D, mm 818x446x550
Dizaina sērija Mastery kolekcija
Energoefektivitātes klase E
Tīrīšanas veiktspēja 1.13
Žāvēšanas veiktspēja 1.07
IEC uzstādījumi 9
Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 
mazg. ciklos 70

Ūdens patēriņš, l 9.9
Skaņas jaudas līmenis, dB (A) 1 pW 44
Drošinātājs, A 10
Pieslēguma jauda, W 1950
Tīkla spriegums, V 220-240
Automātiskā atslēgšanās Ir
Stars uz grīdas Sarkans un Zaļš
Svars ar iepakojumu 34.18
Ūdens pieslēgums pie aukstā vai karstā

Produkta specifikācija
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