
FEE62800PM Myčka nádobí

Mytí nádobí na nejvyšší úrovni

Unikátní systém ComfortLift® umožňuje nadzvednutí
spodního koše myčky. Mechanismus vyzdvihne
nádobí do pohodlné výšky, abyste se při manipulaci s
ním nemuseli ohýbat. Poznejte zcela novou úroveň
mytí nádobí.

Zužitkujte prostor beze zbytku

Prostorná vyjímatelná zásuvka na příbory optimálně
využívá prostor, a tak díky ní myčka pojme více
nádobí. Lze do ní umístit až 13 souprav příborů a díky
prodlouženému oddílu do ní můžete uložit i podlouhlé
kuchyňské náčiní.

Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare dokonale zafixuje křehké sklenice,
a tak jim zajistí perfektní péči. Technologie SoftGrip
během mytí drží sklenice na víno za stopku. A měkké
pryžové hroty SoftSpikes® sklu vytvoří podpůrnou
podložku.

Další benefity
Technologie AirDry zajistí přirozené dosušení nádobí•

Specifikace

Instalace: Vestavná, viditelný ovládací
panel

•

Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A•
Kapacita mytí: 13•
Úrověň hluku: jen 44 dB(A)•
Spotřeba vody a energie: 10.2 l, 0.932
kWh

•

Šetrná funkce pro sklo•
 6 programů, 4 teplot(y)•
Mycí programy: AutoSense 45°-70°,
Eco, extra tichý, sklo 45°C, intenzivní
70°C, rychlý

•

Systém ProWater s doplňkovým
horním ostřikovacím ramenem

•

Systém sušení: Technologie AirDry•
Panel s textem a symboly•
Funkce odloženého startu 1-24 hodin•
Vodní senzor detekuje úroveň
zašpinění vody a upravuje spotřebu
vody

•

Indikátor doplnění soli•
Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h,
fáze sušení, konec, extra hygienický,
vybraný program, indikátor pro leštidlo,
fáze oplachování, sůl, úspora času,
fáze mytí, XtraDry

•

Výškově nastavitelný horní košík,
dokonce i při plném naložení

•

Horní košík má 2 měkké špičky, 2
skládací držáky, 2 skládací drátěné
držáky pro skleničky, 6 měkkých špiček
pro vinné sklenky, skládací poličky na
šálky, nerezové držadlo AEG

•

Technické specifikace

Instalace : Vestavná, viditelný ovládací panel•
Rozměry (mm) : 818x596x550•
Energetická třída : A++•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 820-900x600x570•
Programy : AutoSense 45°-70°, Eco, extra tichý, sklo 45°C,
intenzivní 70°C, rychlý

•

Počet jídelních souprav : 13•
Délka kabelu (m) : 1.6•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 180•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 180•
Příkon (W) : 1950•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Požad. jištění (A) : 10•
Frekvence (Hz) : 50•
Hlučnost (dB(A)) : 44•
Počet programů : 6•
Počet teplot : 4•
Účinnost sušení : A•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 262•
Roční spotřeba vody (l) : 3080•
Obvyklý program : Eko 50•
Zařízení proti zaplavení : spínací plovák•
Typ napouštěcí hadice : Aqua control•
Systém sušení : Technologie AirDry•
Typ motoru : Invertor motor•
Čistá hmotnost (kg) : 39.57•
Vodní senzor : Ano•
Displej zobrazuje : zpožděný start, zbývající čas, servisní kód•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Vlastnosti dolního koše : 4 rozložitelné talířové poličky
ComfortLift®, Nerezové držadlo

•

Vlastnosti horního koše : 2 měkké špičky, 2 skládací držáky, 2
skládací drátěné držáky pro skleničky, 6 měkkých špiček pro
vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo AEG

•

Kolečka a nožičky : 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu,
Výšková nastavitelnost 0-8 cm

•

Kód produktu (PNC) : 911 424 388•

Popis výrobku

Vestavná myčka
ComfortLift 60 cm;
energetická třída: A++;
13 sad nádobí; spotřeba
vody (l): 10,2; hlučnost
dB(A): 44; počet
programů / teplot : 6 / 4;
druhy programů:
AutoSense 45 - 70 °C ,
Eco , extra tichý , sklo
45 °C , intenzivní 70 °C ,
rychlý; displej: třímístný
displej s ukazatelem
zbytkového času;
technologie: ComfortLift,
ProClean, AirDry;
funkce: ExtraHygiene,
TimeSaver, XtraDry,
automatickéhé vypnutí
AutoOff, odložený start o
1 až 24 hodin; vybavení:
kolejničky ComfortRails,
systém ProWater s
doplňkovým horním
sprchovacím ramenem,
vodní senzor - detekuje
úroveň zašpinění vody a
upravuje spotřebu vody,
Aqua-control, indikátor
doplnění soli, horní koš
se 6 držáky sklenic na
víno SoftGrip, 2 měkké
hroty SoftSpikes,
sklopné poličky na šálky,
2 skládací držáky, 2
sklopné drátěné držáky
pro sklenice, spodní koš
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