
Coș QuickLift reglabil în funcţie de încărcătură
Profitaţi de utilitatea oferită de coșul QuickLift. Chiar dacă aveţi o încărcătură 
completă cu articole voluminoase, puteţi regla ușor înălţimea coșului pentru a 
încărca sau descărca vasele cu ușurinţă.

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.

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 

Elimină mai mult de 99,9999% din bacterii și viruși
Funcţia ExtraHygiene vă oferă performanţe maxime de 
curăţare cu igienizare. Cu funcţia ExtraHygiene, faza 
de clătire finală încălzește apa până la 69°C și menţine 
temperatura ridicată timp de cel puţin 10 minute pentru 
igienizarea vaselor, eliminând mai mult de 99,9999% 
din bacterii și viruși*.

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.

Acoperire de 3 ori mai bună cu SatelliteClean® 
Chiar și încărcăturile pline ochi vor fi spălate eficient cu ajutorul 
SatelliteClean®. Braţul pulverizator cu satelit asigură o acoperire de 3 ori mai 
bună, pentru o curăţare impecabilă, de fiecare dată.

Beneficii & caracteristici

• Instalare: Partial incorporabil
• Clasa de energie / Performanta la spalare / Performanta la uscare: A / A / A 
• Maşină de spălat vase pentru instalare pe înălţime
• Capacitate de incarcare:13 seturi seturi de vase
• Nivel de zgomot: 44 dB
• 8 programe, 4 temperaturi
• Programe: 160 minute, 60 minute, 90 minute, Auto, Eco, Curăţare mașină, 
Quick 30 minute, Clătire & Pauză
• Sistem uscare: cu tehnologie AirDry 
• Panou text/simboluri
• Panou cu simboluri
• Start întârziat de la 1h la 24h
• Indicator timp rămas
• 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, Faza uscare, Extra igienizare, GlassCare, 
Selectie programe, Clatire suplimentara, Rinse phase, Sare, Faza spalare, 
XtraPower
• 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, Plastic coloured handle 
• Coș tacâmuri
• Dimensiuni incastrare I(min/max)xLxA (mm): 820/900 x 600 x 550 
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Capacitate seturi vase 13
Număr programe 8
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 4:00
Nivel zgomot, db(A) 44
Consum energie start întârziat, W 4
QuickSelect Fără

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

Auto, Eco, Curăţare mașină, Quick 30 
minute, Clătire & Pauză

Braţ de pulverizare superior Fără
Braţ de pulverizare inferior Braţ pulverizare tip Satellite
Coș superior Ajustabil și la capacitate max.
Tip produs încorporabil
Mod de instalare Partial incorporabil
Dimensiuni ÎxLxA, mm 818x596x575
Dimensiuni nișă ÎxLxA, mm 818x600x550
Cablu alimentare, m 1.5

Culoare inox

Specificatii tehnice

Mașină de spălat vase încorporabilă SatelliteClean 
 60 cm 13 seturi Inverter D

FEE53610ZM

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDW200DE00006.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1659995?signature=413166e69ed1e007877d8ae6339f16310a8adae722e76a77a47e632c71cb8439

