
Protecţie dedicată, pentru paharele delicate
Deseori paharele sunt cele mai delicate din mașina 
dumneavoastră de spălat, ceea ce înseamnă că au 
nevoie de atenţie specială. Coșul superior al acestei 
mașini de spălat este dotat cu elemente de cauciuc 
pentru sprijinirea și protejarea paharelor. Elementele 
SoftSpike stabilizează eficient paharele 

Uscare naturală cu AirDry
Noua tehnologie AirDry vă permite să eficientizaţi la 
maximum uscarea cu ajutorul fluxului natural de aer. 
Ușa se deschide automat în ultima fază a ciclului de 
uscare pentru a permite aerului să circule în interiorul 
cuvei. Astfel, vasele sunt uscate natural, fără consum 
suplimentar de energie.

Fiecare pahar. Amplasat pentru a fi protejat
Funcţia GlassHolder de la mașinile de spălat vase AEG 
oferă siguranţă deplină pentru toate paharele. Raftul 
inferior este echipat cu SoftGrips și SoftSpikes, care 
sunt concepute special pentru a ţine fixate paharele. 
Astfel, paharele sunt protejate în timpul fiecărui ciclu.

Beneficii & caracteristici

• Instalare: Independent
• Clasa de energie / Performanta la spalare / Performanta la uscare: A / A / A 
• Capacitate de incarcare:13 seturi seturi de vase
• Nivel de zgomot: 46 dB
• Program special pahare
• 5 programe, 4 temperaturi
• Programe: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Pahare 45°, Intensiv 70°
• Sistem uscare: cu tehnologie AirDry 
• Panou text/simboluri
• Panou cu simboluri
• Start întârziat de la 1h la 24h
• Indicator timp rămas
• SENSORLOGIC 
• Senzorul de apa detecteaza nivelul de murdarie si regleaza consumul de apa
• Indicatori pentru sare și soluţie de clătire
• Alte opţiuni: Start intarziat 1h-24h, Door open, Faza uscare, Sfarsit program, 
Selectie programe, Clatire suplimentara, Rinse phase, Sare, Time Saver, 
Faza spalare, XtraDry
• Coș superior reglabil pe înălţime, chiar și atunci când mașina de spălat este 
complet încărcată
• Coș superior cu 2 Red softspikes, Raft suport de cani - rabatabil, Maner din 
plastic colorat 
• Coș inferior cu 2 foldable plate racks, GlassHolder, Plastic coloured handle 
• Coș tacâmuri
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Capacitate seturi vase 13
Număr programe 5
Număr temperaturi 4
Clasă eficienţă energetică - spălare D
Consum energie 100 cicluri spălare 
Eco, kWh 84

Consum energie/ciclu spălare Eco, 
kWh 0.835

Consum energie în stand-by, W 0.5
Durată program Eco, h:min 3:57
Nivel zgomot, db(A) 46
Consum energie start întârziat, W 4
QuickSelect Fără

Programe de spalare 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, 
Pahare 45°, Intensiv 70°

Braţ de pulverizare superior Fără
Braţ de pulverizare inferior Standard
Coș superior Ajustabil și la capacitate max.
Tip produs independent
Mod de instalare Independent
Dimensiuni ÎxLxA, mm 850x600x625
Dimensiuni nișă ÎxLxA, mm Nu se aplică
Cablu alimentare, m 1.5
Culoare gri

Specificatii tehnice
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