
FSB53907Z Съдомиялна

Персонализирано измиване на съдове. Ефективно почистване

Отделението MaxiFlex побира различни видове прибори. От комплекти с
различни прибори до такива с голям размер. Гъвкавите разделители
могат да се настроят според всеки вид съдържание. Плоските прибори се
отделят от по-големите предмети, а добавената дълбочина увеличава
капацитета на всеки цикъл. Всичко необходимо за ефикасно, удобно

SatelliteClean® предоставя три пъти по-добро
покритие на водата за пълно почистване.
Насладете се на безупречно измиване със
SatelliteClean®. Това разпръскващо рамо има три
пъти по-добро покритие на водата от
стандартното, тъй като въртящото се рамо
разпръсква водата непрекъснато под променлив

Персонализирани програми на измиване в
съдомиялната, които се настройват само с
QuickSelect предлага оптимален контрол над
съдомиялната машина. Изберете
продължителността на цикъла с плъзгача и
добавете допълнителни опции само с едно
докосване. След това машината ще свърши

More Benefits :
Естествено сушене с AirDry•

Техологията с лъч на пода Beam-on-floor Ви дава незабавна обратна
връзка за хода на програмата

•

Характеристики

Енергийна ефективност:
(2010/30/EC): A+++

•

Монтаж: Напълно вграждане•
Капацитет на зареждане: 14 IEC
комплекта

•

Ниво на шума: само 44 (dB(A) re 1
pW) (2010/30/EC)

•

Консумация на вода и енергия: 10.5
л, 0.832 kWh на програма Еко 50

•

7 програми, 3 температури•
Програми на съдомиялната: 160
мин., 60 мин., 90 мин., AUTO Sense,
ЕКО, Поддръжка на машината,
Бърза 30 мин.

•

Система ProWater с допълнително
разпръскващо рамо на тавана на
миялната

•

Сателитно разпръскващо рамо
ProClean

•

Система за изсушаване: Технология
AirDry

•

Панел с текст/ символи•
Сензорен контрол за избор на
програми и функции

•

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•
Сензор отчита нивото на
замърсяване на водата и регулира
нейната консумация

•

Индикатори за липса на сол и гланц•
Лъч на пода в два цвята за хода на
програмата

•

Регулируема на височина горна
кошница дори при пълно

•

Технически спецификации

Капацитет стандартни комплекти (IEC), (2010/30/EC : 14•
Енергиен клас (2010/30/EC) : A+++•
Годишна консумация на енергия (kWh) (2010/30/EC) : 237•
Енергийна консумация (kWh) (2010/30/EC) : 0.832•
Консумация на енергия в изкл.режим (Off mode) (W)
(2010/30/EC) : 0.5

•

Консумация на енергия при вкл. режим (Left on) (W)
(2010/30/EC) : 5

•

Годишна консумация вода (л.) (2010/30/EC) : 2940•
Клас на изсушаване (2010/30/EC) : A•
Декларирани програми (2010/30/EC) : Еко 50•
Продължителност на стандартната програма (мин)
(2010/30/EC) : 240

•

Продължителност режим вкл. Left On (мин) (2010/30/EC) : 1•
Ниво на шум IEC7043 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 44•
Тип мотор : Инверторен BLDC•
Инсталация : За вграждане•
Клас на измиване (2010/30/EC) : A•
Energy efficiency (1997/17/EC) : •
Размери за вграждане мм (ВхШхД) : 818x600x550•
Размери ВxШxД в мм : 818x596x550•
Цвят на панела : Черен•
Цвят на вратата : неприложимо•
Необходим предпазител (А) : 10•
Консумирана мощност (Watt) : 1950•
Захранващо напрежение (Volt) : 220-240•
Product Partner Code : B – Open All•
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