
Кошницата QuickLift регулира височината си за пълно зареждане. 
Насладете се на удобството на регулируемата кошница QuickLift. 
Независимо дали сте я заредили изцяло с обемисти съдове, можете без 
усилие да регулирате височината й, така че лесно да заредите или 
извадите съдовете. 

Съдовете получават по-добро водно покритие чрез двойните 
разпръскващи рамена. 
Рамената с двойно разпръскване осигуряват максимално водно покритие. 
Въртящите се пръскачки изпращат струи вода във всеки ъгъл на горната 
и долната кошници, постигайки отлични резултати на измиване. 

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 
ъгъл с гаранция за идеално покритие на водната 
струя и перфектно измита посуда.

Персонализирани програми на измиване в 
съдомиялната, които се настройват само с едно
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 
останалото. Получавате персонализирано измиване 
в удобно за Вас време за безупречно чисти съдове. 

Почистване на прибори с различни размери в 
един цикъл с MaxiFlex. 
Отделението MaxiFlex е проектирано за съдове и 
прибори с различни размери, големи или с 
неудобна форма. Гъвкавите разделители и 
максималната дълбочина позволяват регулиране 
според заредените съдове. Почти всеки предмет се 
поставя и почиства наведнъж без усилие. 

Прибори с различна форма могат да се поставят в регулируемото 
отделение MaxiFlex. 
Отделението MaxiFlex побира различни видове прибори. От стандартни 
комплекти до такива с голям размер. Гъвкавите разделители могат да се 
приспособят към всякакви прибори. Плоските се отделят от по-големите, 
а добавената дълбочина увеличава капацитета на всеки цикъл. Всичко 
необходимо за ефективно и удобно почистване. 

Product Benefits & Features

• Капацитет стандартни комплекти: 10
• Монтаж: Напълно вграждане
• Съдомиялна машина за вграждане 
• Изключително тиха програма: само 42dB 
• 7 програми, 4 температури
• Програми на съдомиялната: 160 мин., 60 мин., 90 мин., AUTO Sense, 
ЕКО, Поддръжка на машината, Бърза 30 мин.
• 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
• Сензор отчита нивото на замърсяване на водата и регулира нейната 
консумация
• Индикатори за липса на сол и гланц
• Лъч на пода - TimeBeam® показва оставащото време до края на цикъла 
• Вътрешно осветление за идеална видимост
• Регулируема на височина горна кошница дори при пълно натоварване
• Горна кошница: 2 червени меки държачи за чаши SoftGrips, 2 червени 
меки подложки Soft Spikes, Сгъваеми поставки за чаши, Пластмасова 
дръжка
• Долна кошница: 4 сгъваеми решетки, Пластмасова дръжка
• AQUA контрол
• Размери за вграждане ВxШxД (мм): 820/900 x 450 x 550
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Капацитет стандартни комплекти 10
Енергиен клас D
Инсталация За вграждане
Размери ВxШxД в мм 818x446x550
Размери за вграждане мм (ВхШхД) 818x450x550
Тип мотор Инверторен BLDC
Цвят на панела Черен
Цвят на вратата неприложимо
Необходим предпазител (А) 10
Консумирана мощност (Watt) 1550-2200
Захранващо напрежение (Volt) 200-240
Продуктов код (PNC) 911 077 033
Консумация на енергия (kWh) 0.673
Kонсумация на енергия за 100 
цикъла (kWh) 67

Консумация вода (л) 9.9
Ниво на шум (dB(A) re 1 pW) 44
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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