
"Väljalülitus" tõepoolest tähendabki väljalülitust
AutoOff funktsioon tagab selle, et nõudepesumasin ei kasuta tsüklite vahepeal 
absoluutselt mitte mingit elektrit - järgmine samm energiakokkuhoius. 

Peske korraga kuni 13 nõudekomplekti
Selles nõudepesumasinas olevaid spetsiaalseid õlleklaasihoidikuid ja 
pikkadele nugadele mõeldud aluseid ning korve ja reste võib kohandada nii, et 
masinasse mahuks korraga kuni 13nõudekomplekti.

Loomulikkusest inspireeritud kuivatamine
Meie uus AirDry-tehnoloogia kasutab kuivatuse 
lõpetamiseks loomulikku õhuvoogu. Masin teeb viimase 
tsükli ajal ukse 10 cm võrra lahti, kuni olete valmis 
asjad välja võtma. Loomulik viis maksimaalse 
kuivatustulemuse saavutamiseks ja tõhusaks energia 
kokkuhoiuks.

Nõudepesumasin, mis kohaneb teie nõudega
Nutikas AutoFlex-funktsioon tagab optimaalseima vee- 
ja energiakasutuse, kohandades nõudepesumasina töö 
vastavalt pestavate nõude kogusele ja 
määrdumisastmele.

Peske nõud erinevate käikude vahel – 30 minutiga
Äsja kasutatud taldrikute ja pannide puhtakssaamiseks 
– näiteks õhtusöögi kahe käigu vahel – võite kasutada 
selle nõudepesumasina 30-minutilist kiirprogrammi.

Ajahaldurifunktsiooniga nõudepesumasin mahutab kuni 13 nõudekomplekti. 
Viitstardi võimalus.

Nõud puhtaks ja valmis poole kiiremini 
Selle nõudepesumasina ajahaldurifunktsioon võimaldab lühendada tsükli 
pikkust poole võrra, tagades puhaste nõude olemasolu iga kord, kui teil neid 
vaja läheb. Ideaalne lahendus, kui teil on külalised.

Toote omadused

• Mahutavus: 13 komplekti

• Müratase: ainult 46 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) 
• Vee- ja energiakulu: 9.9 l, 0.82 kWh programmile Öko 50 
• Klaasikaitseprogramm
• 6 programmi, 4 temperatuuri
• Nõudepesumasina programmid: AutoFlex 45°-70°, säästuprogramm 50, 
klaaside pesuprogramm 45°, intensiivpesu 70°, kiirprogramm 60°, eelloputus
• Tekst/sümbolid paneelil
• Sümbolitega paneel

• Automaatse väljalülituse funktsioon
• Ühendamine sooja veega, maksimaalselt 60°C
• Viitstart 1 - 24 h
• Järelejäänud aja indikaator
• SENSORCONTROL nõudepesumasin
• 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

• Invertermootor
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Tüüp Eraldiseisev
Energiatõhususe klass E20 D
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 LED tuled
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 Jah
Valguskiir põrandale ei
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) 49

Ülemise korvi tüüp Reguleeritav täiskoormus
Söögiriistade korv Tavaline metallik
Söögiriistade riiulid Puudub

Toote tehnilised andmed
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