
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.

SatelliteClean® - curăţare temeinică a vaselor
Beneficiaţi de spălare impecabilă a vaselor cu SatelliteClean®. Acest braţ de 
pulverizare are o acoperire de trei ori mai bună decât standardul. Datorită 
faptului că braţul cu rotaţie dublă își schimbă constant unghiul de pulverizare, 
apa ajunge peste tot în cuvă, iar vasele sunt curăţate temeinic.

Spaţiu adaptabil și spălare convenabilă cu MaxiFlex
Sertarul MaxiFlex este conceput pentru a acomoda 
tacâmuri și ustensile de aproape orice dimensiune, 
oricât de mari și în orice formă. Separatoarele flexibile 
și adâncimea împinsă la maxim înseamnă că fiecare 
încărcătură poate fi adaptată. Majoritatea articolelor 
sunt încărcate și spălate fără

Setări simplificate cu QuickSelect 
QuickSelect asigură control optim asupra mașinii de 
spălat vase. Alegeţi durata ciclului cu ajutorul glisorului 
și adăugaţi tratamentele suplimentare dorite cu o 
singură atingere. Apoi, mașina se ocupă de restul 
setărilor, pentru o spălare eficientă, impecabilă, 
personalizată, gata atunci când

Curatare superioara si cea mai buna ingrijire a 
paharelor 
Paharele dumneavoastra delicate pot fi acum curatate 
intr-un mod mai sigur ca niciodata datorita sistemelor 
SoftGrip si SoftSpikes de la AEG care fixeaza perfect 
paharele, protejandu-le de spargere. 

Paharele fragile sunt pe mâini bune cu această mașină de spălat vase
Chiar și mașinile puternice de spălat vase trebuie să trateze paharele cu 
delicateţe. Din fericire, coșul superior al acestei mașini de spălat vase are 
7.000 de SoftGrips și SoftSpikes care vă ţin în siguranță paharele și se asigură 
că acestea nu se zgârie sau se sparg.

Beneficii & caracteristici

• Instalare: Complet încorporabil
• Clasa de energie / Performanta la spalare / Performanta la uscare: A / A / A 
• Maşină de spălat vase pentru instalare pe înălţime
• Capacitate de incarcare:10 seturi seturi de vase
• Nivel de zgomot: 44 dB
• 7 programe, 4 temperaturi
• Programe: 160 minute, 60 minute, 90 minute, AUTO Sense, Eco, Curăţare 
mașină, Quick 30 minute
• Sistem uscare: cu tehnologie AirDry 
• Panou text/simboluri
• Start întârziat de la 1h la 24h
• Senzorul de apa detecteaza nivelul de murdarie si regleaza consumul de apa
• Indicatori pentru sare și soluţie de clătire
• Alte opţiuni: Semnal sonor, Start intarziat 1h-24h, Faza uscare, Extra 
silentios, GlassCare, Machine Care, Selectie programe, Clatire suplimentara, 
Sare, Time beam White, XtraPower
• TimeBeam® - timpul rămas este proiectat pe podea
• Lumină interioară pentru o vizibilitate mai bună înăuntrul mașinii
• Coș superior reglabil pe înălţime, chiar și atunci când mașina de spălat este 
complet încărcată
• Coș superior cu 2 Red Soft Grips, 2 Red softspikes, Raft suport de cani - 
rabatabil, Maner din plastic colorat 
• Coș inferior cu 4 foldable plate racks, Plastic coloured handle 
• Dimensiuni incastrare I(min/max)xLxA (mm): 820/900 x 450 x 550 

Mașină de spălat vase încorporabilă slim 
 GlassCare 45 cm 10 seturi Inverter D

FSE73527P

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAADW190PA00007.jpg


Capacitate seturi vase 10
Număr programe 7
Număr temperaturi 4
Clasă eficienţă energetică - spălare D
Consum energie 100 cicluri spălare 
Eco, kWh 67

Consum energie/ciclu spălare Eco, 
kWh 0.673

Consum energie în stand-by, W 0.5
Durată program Eco, h:min 4:00
Nivel zgomot, db(A) 44
Consum energie start întârziat, W 4
QuickSelect Nivel 3

Programe de spalare
160 minute, 60 minute, 90 minute, 

AUTO Sense, Eco, Curăţare mașină, 
Quick 30 minute

Braţ de pulverizare superior Cascadă
Braţ de pulverizare inferior Braţ pulverizare tip Satellite
Coș superior Ajustabil și la capacitate max.
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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