
ExtraHygiene-funktsioon hävitab mikroobid

ExtraHygiene-funktsioon tagab maksimaalse puhtuse. Seade kasutab võimsat 
loputus-desinfitseerimistsüklit, milles kuumutatakse nõudepesumasin 
temperatuurini 69 °C. See garanteerib, et praktiliselt kõik nõudel olevad 
mikroobid saavad hävitatud.

Kiire ja tõhus töö
Väiksema koguse korral pakub nõudepesumasina 30-minutiline programm 
ajasäästliku lahenduse parimate pesutulemustega.

Kasutage nõudepesumasinat siis kui teile sobib
See nõudepesumasin alustab tööd siis, kui seda 
soovite.  Laadige masin musti nõusid täis ning 
kasutage viitstardifunktsiooi, et masin alustaks tööd 
teile sobival ajal. Tsükli algust saate edasi lükata kuni 
24 h.

Tõhus pesu ka kõige suurema määrdumise korral
Tänu 70°C veejoale tagab intensiivprogramm tõhusa ja jõulise puhastuse isegi 
kõige mustemate nõude puhul.

Kuni 13 nõudekomplekti mahutav nõudepesumasin, millel ka intensiivpesu 
70°. AirDry õhkkuivatus annab suurepärase kuivatustulemuse.

Avab nõude kuivatamiseks ukse
Meie AirDry-tehnoloogiat kasutades lõpeb nõudepesutsükkel värske õhuga. 
Kuivatusfaasi lõpus paotub seadme uks kergelt, ilma et teil tuleks midagi teha. 
Loomulik õhk pääseb masina sisemusse, tehes teie taldrikud ja söögiriistad 
täiesti kuivaks.

Toote omadused

• Mahutavus: 13 komplekti

• Müratase: ainult 47 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 
• Vee- ja energiakulu: 11 l, 1.039 kWh programmile Öko 50 
• Klaasikaitseprogramm
• 6 programmi, 4 temperatuuri
• Nõudepesumasina programmid: AutoFlex 45°-70°, säästuprogramm 50°, 
klaaside pesuprogramm 45°, intensiivpesu 70°, kiirprogramm 60°, eelloputus
• Sümbolitega paneel

• Esipaneelil 3-numbriline ekraan
• Automaatse väljalülituse funktsioon
• Ühendamine sooja veega, maksimaalselt 60°C
• Viitstart 1 - 24 h
• Järelejäänud aja indikaator
• Veesensor kontrollib määrdumisastet ning reguleerib veekulu
• Soola ja loputusaine indikaatorid
• FlexiLift süsteemiga ülemine korv
• Reguleeritava kõrgusega ülemine korv, ka siis kui korv on nõudega täidetud

• Ülemisel korvil: allapööratavad tassiriiulid
• Alumisel korvil: kaks allapööratavat taldrikute hoidikut
• Söögiriistade korv

• Waterstop süsteem
• Invertermootor
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Tüüp Eraldiseisev
Energiatõhususe klass E20 F
Mahutavus, nõudekomplekti 13
Pesuprogrammide arv 6
Pesutemperatuuride arv 4
Kuivatussüsteem AirDry - õhkkuivatus

Nõudepesumasina programmid
AutoFlex 45°-70°, säästuprogramm 
50°, klaaside pesuprogramm 45°, 

intensiivpesu 70°, kiirprogramm 60°, 
eelloputus

Lüliti funktsioonid Viitstart, Sisse/välja, Valik, 
Programmivalik, Start

Programmi kulgemise näidik Displei 3 numbrit
Indikaatorite kuva viitstart, järelejäänud aeg, veakood
Toitejuhtme pikkus, m 1.5
Kõrgus mm 850
Laius, mm 600
Sügavus, mm 625
Veeühendus külm või kuum
Üleujutuse kaitse ujuv lüliti
Pihusti asetus Puudub
Alumine pihusti Standard
Filtri materjal Roostevaba teras
Sagedus 50

Pinge, V 220-240
Võimsustarve, W 1950
FuzzyLogic -
Valguskiir põrandale ei
Kaitse, A 10
Sisevalgustus -
Laste turvalisus Ei
CleaningPerfIndexE20 1.13
DryingPerfIndexE20 1.07
EnergyConsE20 1.036
Energiakulu 100 pesutsükli kohta E20 104
WaterConsE20 11
Müratase, dB(A) re 1 pW (IEC 60704-
3) 49

Ülemise korvi tüüp Reguleeritav täiskoormus
Söögiriistade korv Jah
Söögiriistade riiulid Puudub

Toote tehnilised andmed
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