
Готово, когато и Вие сте готови.
Използвайте пълноценно и рационално времето си 
с възможността за отложен старт от 1 до 24 часа. 
Задайте желаното време и приберете измитите 
съдовете, без да престояват излишно дълго в 
миялната. 

Естественото сушене
Новата технология AirDry повишава ефективността 
на изсушаване посредством естественото движение 
на въздуха. Вратата на миялната се отваря 
автоматично с 10-на сантиметра в последната фаза 
на програмата, когато съдовете са измити, но все 
още горещи. Така те изсъхват по естествен, 
екологичен и

Персонализирани програми за идеално 
измиване
Миялните AEG имат автоматичен чувствителен 
сензор, който всеки път изчислява необходимото 
време, температура и количество вода, в 
зависимост от замърсеността на заредената посуда.

Намалете времетраенето на програмата наполовина и спестете 
време
С функцията TimeSaver на тази съдомиялна машина можете да намалите 
продължителността на програмата наполовина. По този начин можете да 
сте сигурни, че съдовете ви ще са готови за употреба, когато ви 
потрябват отново. Идеално когато посрещате гости.   

Product Benefits & Features

• Капацитет стандартни комплекти: 13
• Монтаж: Свободностоящ
• Врата, преден панел и долен панел от инокс
• Врата, преден панел, долен панел и страни от инокс
• Специална деликатна програма за чаши
• 5 програми, 4 температури
• Програми на съдомиялната: 30 мин. 60°, AutoSense 45°-70°, ЕКО, Чаши 
45°, Интензивна 70°
• Система за изсушаване:Технология AirDry
• Панел с текст/ символи
• Панел със символи
• Функция Auto Off 
• Термо ефективна технология
• Връзка с топла вода до 60°C
• Опция отложен старт от 1 до 24 часа
• Индикатор за оставащото време
• Съдомиялна SENSORLOGIC: адаптира консумацията спрямо 
зареждането
• Сензор отчита нивото на замърсяване на водата и регулира нейната 
консумация
• Индикатори за липса на сол и гланц
• Регулируема на височина горна кошница дори при пълно натоварване
• Горна кошница: 2 червени меки подложки Soft Spikes, Сгъваеми 
поставки за чаши, Пластмасова дръжка
• Долна кошница: 2 сгъваеми решетки, Пластмасова дръжка
• Кошница за прибори
• AQUA контрол
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Капацитет стандартни комплекти 13
Енергиен клас D
Инсталация Свободностоящ
Размери ВxШxД в мм 850x600x625
Размери за вграждане мм (ВхШхД) неприложимо
Тип мотор Инверторен BLDC
Цвят на панела Инокс
Цвят на вратата Инокс
Необходим предпазител (А) 10
Консумирана мощност (Watt) 1950
Захранващо напрежение (Volt) 220-240
Продуктов код (PNC) 911 514 005
Консумация на енергия (kWh) 0.835
Kонсумация на енергия за 100 
цикъла (kWh) 84

Консумация вода (л) 9.9
Ниво на шум (dB(A) re 1 pW) 46
Продължителност на стандартнa 
програма (ч:мин) 3:57

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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