
Beam on Floor прожектира светлина на пода, за да сигнализира 
приключване на съдомиялната.
Илюминационната система за обратна връзка Beam on Floor пази 
тишината в кухнята ви. Вместо силен звук, който може да бъде заглушен 
от друг шум, нашата съдомиялна ясно показва режима си, като 
прожектира точка на пода - червена по време на работа и зелена, когато 
е приключила работа.  

Нашата интелигентна технология AirDry използва естествен 
въздушен поток за идеално суха посуда.
Новата технология AirDry използва естествен въздушен поток, за да 
завърши сушенето, като постига до три пъти по-добри резултати в 
сравнение със системите на изсушаване със затворена врата. Вратата се 
отваря 10 см към края на цикъла, позволявайки на въздуха да циркулира 
за отлични резултати на сушенето.

Трикратно по-добро покритие на водата със 
SatelliteClean®.
Вашите съдове ще излязат безупречно чисти с 
рамото SatelliteClean®, което постига с до три пъти 
по-добри резултати в сравнение със стандартните 
рамена. Благодарение на двойно въртящото се 
рамо, което непрекъснато променя ъгъла си на 
пръскане, дори обемните съдове се почистват в 
дълбочина.

QuickSelect е съдомиялна машина, която говори 
на вашия език.
QuickSelect е лесният начин да започнете своя 
индивидуален цикъл на миене на съдове. Изберете 
времето на цикъла с плъзгача и добавете 
допълнителни опции само с едно докосване - никога 
не е било толкова лесно. След това оставете 
машината да свърши останалото.

Прибори с почти всякакъв размер и форма се 
почистват лесно с MaxiFlex.
Третата кошница MaxiFlex е проектирана да побира 
прибори с почти всякакви размери и форми. 
Независимо дали са големи или с нестандартна 
форма, те се зареждат с лекота благодарение на 
подвижните разделители и допълнителната 
дълбочина. 

Всеки кухненски прибор намира своето място в кошницата MaxiFlex 
на съдомиялните от серия 700
Кошницата MaxiFlex на съдомиялните от серия 700  Ви позволява да 
разгърнете креативността си и да използвате всички прибори в кухнята. 
От комплекти за хранене до обемна посуда можете да персонализирате 
подредбата, за да поберете всеки прибор. 

Product Benefits & Features

• Капацитет стандартни комплекти: 14
• Монтаж: Напълно вграждане
• 8 програми, 3 температури
• Програми на съдомиялната: 160 мин., 60 мин., 90 мин., AUTO Sense, 
ЕКО, Поддръжка на машината, Бърза 30 мин., Изплакване § Задържане
• FlexiSpray сателитно разпръскващо рамо
• Система за изсушаване:Технология AirDry
• Панел с текст/ символи
• Сензорен контрол за избор на програми и функции
• Функция автоматично изключване - Auto Off
• Термоефективна система
• Връзка с топла вода до 60°C
• Опция отложен старт от 1 до 24 часа
• Индикатор за оставащото време
• Сензор отчита нивото на замърсяване на водата и регулира нейната 
консумация
• Индикатори за липса на сол и гланц
• Лъч на пода в два цвята
• Горна кошница FlexiLift
• Регулируема на височина горна кошница дори при пълно натоварване
• Горна кошница: Сгъваеми поставки за чаши, Пластмасова дръжка
• Долна кошница: 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
• Система за спиране на водата WaterStop
• Размери за вграждане ВxШxД (мм): 820/880 x 600 x 550
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Капацитет стандартни комплекти 14
Енергиен клас E
Инсталация За вграждане
Размери ВxШxД в мм 818x596x550
Размери за вграждане мм (ВхШхД) 818x600x550
Тип мотор Инверторен BLDC
Цвят на панела Черен
Цвят на вратата неприложимо
Необходим предпазител (А) 10
Консумирана мощност (Watt) 1950
Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Продуктов код (PNC) 911 536 473
Консумация на енергия (kWh) 0.95
Kонсумация на енергия за 100 
цикъла (kWh) 95

Консумация вода (л) 10.5
Ниво на шум (dB(A) re 1 pW) 46
Продължителност на стандартнa 
програма (ч:мин) 4:00

Консумация на енергия в 
изкл.режим (Off mode) (W) 0.5

Консумация на енергия при Stand-by 
режим (W) 0.5

Клас на измиване 1.121
Клас на изсушаване 1.061
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