
Kun 30 minutter til perfekt rengøring
Vores opvaskemaskine har et Kvik-program, som 
rengør lette fyldninger hurtigt og grundigt på kun en 
halv time. Så dit service er klar til brug øjeblikkeligt.

Perfekt rent, når det passer dig
Programmér opvaskeprogrammet til at starte tre timer 
forud. Det er en praktisk måde at rengøre og tage 
service ud på, når det passer dig.

Et intensivt program til bekvem rengøring
Det intensive program i vores opvaskemaskine bruger 
en kraftig vandstråle på 70 °C stråle til nemt at fjerne 
selv de mest genstridige rester. Rengør alt dit service 
grundigt, så det er klar til brug igen lige fra det tages ud 
af opvaskemaskinen.

Rummelig opvaskemaskine til underbygning med plads op til 13 
standardkuverter. Mulighed for udskudt start i 3 timer. Med AirDry 
lufttørringsteknologi for suveræne tørreresultater hver gang.

Naturlig tørring
Den nye AirDry-teknologi tørrer nemt dit service med naturlige luftstrømme. 
Opvaskemaskinens låge åbner 10 cm til slut i programmet, så når du tager 
tingene ud, er de rene og tørre. Helt naturligt.

Fordele og funktioner

• Symbol baseret betjeningspanel
• AirDry lufttørring
• Udskudt start mulighed: 3 timer
• Bestikkurv
• Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip 
• Indikator for salt og afspænding
• Højdejusterbar overkurv
• Overkurv: Opklappelige kophylder
• Underkurv: Faste tallerkenpinde
• Opvaskeprogrammer: 90 minutter, Økonomi 50°C, Intensiv 70°C, Kvik 65°C, 
Skyl
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ProClean/RealLife/MaxiFlex -
Farve Hvid
Energieffektivitetsklasse F
Lydniveauklasse C
Lydniveau, dB(A) 49
Opvaskeevne 1.13
Tørreevne 1.07
Energiforbrug pr. vask, kWh 1.036
Energiforbrug, 100 vask, kWh 104
Vandforbrug pr. gang, liter 9.9
Antal standardkuverter 13
Antal programmer 5
Antal temperaturer 4
DoorFitKit -
Bestikbakke/Bestikkurv Bestikkurv
QuickSelect -
SprayZone -
SoftGrips -
SoftSpikes -
Aktuel programstatus LED (Kontrollamper)
Resttidsindikator på gulv -
Indvendig belysning -
Tilvalgsfunktioner Ingen
Øverste overbrusningstype Ingen
Nederste spulearm Standard

Oversvømmelsessikring Dobbelt bund m/flyder
Vandtilslutning Kold eller varm
Installation Underbyg. Leveres u/topplade
Installationsmål, min-max HxBxD mm 820-880x600x570
Lågehøjde, mm, min-max Underbyg / Ikke relevant
Lågevægt, min-max, kg Underbyg / Ikke relevant
Lågehængsling Standard hængsel
Udvendige mål, HxBxD, mm 818x596x590
El-tilslutning, amp. 10

Hjul/stilleben
2 justerbare stilleben foran + 1 
justerbart stilleben bagtil,  Kan 

justeres mellem 0 og 6 cm.
Tilgangsslange, materiale PEX
Tilgangsslange, længde cm 150
Afløbsslange, længde cm 150
Ledningslængde, m 1,5
Tilslutningseffekt, 230V, W 1950
Produktnummer 911 549 081
EAN 7332543569779

Tekniske data
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