
FFB83730PM Myčka nádobí

Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy
perfektně zafixuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu a
perfektní péči, aby byly vždy zářivé. Technologie
SoftGrip pevně, ale přitom šetrně drží sklenice na víno
za stopku, SoftSpikes zase tvoří měkkou a zároveň

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.

Dokonalý výsledek mytí

I natěsno vložené nebo větší kusy nádobí si zaslouží
perfektní čistotu. Přídavné satelitní sprchovací rameno
zajistí, že se důkladné očisty dočká každý milimetr
nádobí v myčce. Těšte se na skvělé výsledky mytí.

Další benefity
Technologie AirDry zajistí přirozené dosušení nádobí•

Specifikace

Instalace: Volně stojící spotřebič•
Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A /
A

•

Nerezová úprava dveří a panelu.
Stříbrné boky.

•

Kapacita mytí: 15•
Úrověň hluku: jen 40 dB(A)•
Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.857
kWh

•

Šetrná funkce pro sklo•
 8 programů, 5 teplot(y)•
Mycí programy: 30 MIN 60°,
AutoSense 45°-70°, Eco, extra tichý,
sklo 45°C, intenzivní 70°C, PRO
ZONE, Opláchnutí a čekání

•

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

•

Interní osvětlení pro optimální přehled v
myčce

•

Výškově nastavitelný horní košík,
dokonce i při plném naložení

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 850x596x610•
Energetická třída : A+++•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 820-850x600x570•
Programy : 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, extra tichý, sklo
45°C, intenzivní 70°C, PRO ZONE, Opláchnutí a čekání

•

Počet jídelních souprav : 15•
Délka kabelu (m) : 1.6•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 180•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 180•
Příkon (W) : 1550-2200•
Napájecí napětí (V) : 200-240•
Požad. jištění (A) : 10•
Frekvence (Hz) : 50/60•
Hlučnost (dB(A)) : 40•
Počet programů : 8•
Počet teplot : 5•
Účinnost sušení : A•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 241•
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) : 43.38•
Vodní senzor : Ano•
Displej zobrazuje : zpožděný start, zbývající čas, servisní kód•
Vnitřní osvětlení : Ano•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Vlastnosti dolního koše : 4 rozložitelné talířové poličky, Nerezové
držadlo

•

Vlastnosti horního koše : šetrné úchyty na 12 sklenic na víno, 2
skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2
měkké špičky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo AEG

•

Kolečka a nožičky : 4 nastavitelné nožky, Výšková nastavitelnost
0-3 cm

•

Popis výrobku

Myčka nádobí; počet
jídelních souprav: 15;
en.třída: A+++; hlučnost
dB(A): 40; spotřeba
energie(kW): 0,832;
spotřeba vody (l): 11;
počet programů: 8;
počet teplot: 5;
zpožděný start 1-24 h;
Air Dry - automatické
otevírání dveří;
přihrádka na příbory;
vnitřní osvětlení, barva:
nerez; invertorový
motor, 10 let záruka


