
Integrare perfectă
Sistemul cu balamale glisante PerfectFit simplifică instalarea mașinii de spălat 
vase. Acesta poate fi folosit cu toate înălţimile de mașini încorporabile și 
elimină nevoia de a modifica plinta. Potrivit pentru orice bucătărie modernă.

Spalare eficienta si impecabila. La fiecare ciclu
Programul AutoSense cu senzor inteligent adaptează consumul ciclului de 
spalare a vaselor la marimea si gradul de murdarie al incarcaturii. Folosind 
doar strictul necesar pentru a indeparta reziduurile de pe vase. Fara a irosi 
apa, energie sau timp. Doar o spalare impecabila si eficienta. 

Apa ajunge peste tot cu braţele pulverizatoare duale
Cele două braţe pulverizatoare asigură acoperirea maximă cu apă. 
Stropitoarele rotative trimit jeturi de apă în fiecare colţ din coșul inferior și 
superior, pentru rezultate pe care vă puteţi baza.

Performanţă rapidă şi eficientă
Această maşină de spălat vase vă oferă performanţă 
perfectă + rapidă, datorită programului special de 
jumătate de oră.

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.

Deschide ușa pentru a usca vasele
Tehnologia avansată AirDry maximizează performanţele la uscare folosind 
fluxul natural de aer. Ușa se deschide automat 10 cm în ultima fază a ciclului, 
uscând vasele natural și eficient. AirDry are performanţe de trei ori mai bune 
decât sistemele cu ușă închisă. 

Beneficii & caracteristici

• Instalare: Complet încorporabil
• Clasa de energie / Performanta la spalare / Performanta la uscare: A / A / A 
• Capacitate de incarcare:9 seturi seturi de vase
• Nivel de zgomot: 47 dB
• 5 programe, 3 temperaturi
• Programe: 90 minute, AUTO Sense, Eco, Curăţare mașină, Quick 30 minute
• Sistem uscare: cu tehnologie AirDry 
• Panou text/simboluri
• Panou cu simboluri
• Pornire cu intarziere de pana la 3 ore 
• Senzorul de apa detecteaza nivelul de murdarie si regleaza consumul de apa
• Indicatori pentru sare și soluţie de clătire
• Alte opţiuni: Semnal sonor, Start întârziat 3h, Faza uscare, Eco, Machine 
Care, Selectie programe, Clatire suplimentara, Sare, XtraPower
• Înălţime reglabilă pentru coşul din partea superioara
• Coș superior cu Raft suport de cani - rabatabil 
• Coș inferior cu 2 randuri suporturi rabatabile, pentru farfurii 
• Coș tacâmuri
• Dimensiuni incastrare I(min/max)xLxA (mm): 820/900 x 450 x 550 
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Capacitate seturi vase 9
Număr programe 5
Număr temperaturi 3
Clasă eficienţă energetică - spălare F
Consum energie 100 cicluri spălare 
Eco, kWh 78

Consum energie/ciclu spălare Eco, 
kWh 0.779

Consum energie în stand-by, W 0.5
Durată program Eco, h:min 4:00
Nivel zgomot, db(A) 47
Consum energie start întârziat, W 4
QuickSelect Nivel 1

Programe de spalare 90 minute, AUTO Sense, Eco, 
Curăţare mașină, Quick 30 minute

Braţ de pulverizare superior Fără
Braţ de pulverizare inferior Standard
Coș superior Ajustabil
Tip produs încorporabil
Mod de instalare Complet încorporabil
Dimensiuni ÎxLxA, mm 818x446x550
Dimensiuni nișă ÎxLxA, mm 818x450x550
Cablu alimentare, m 1.5
Culoare negru

Specificatii tehnice
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