
FFB93706PM Dishwasher

Az üvegvédelem professzionális szintje

Különleges védelmet és maximális tisztaságot nyújt az
üvegpoharaknak az AEG GlassCare rendszere. A
speciális felső fiók kíméletesen, de stabilan és a
megfelelő helyzetben tartja az edényeket.
Megakadályozza a rázkódást, és elhárítja a törés

Kivételes hatékonyság és fokozott védelem a
kényes poharak számára
Soha nem voltak még ekkora biztonságban a finom
üvegholmik, mint az AEG SoftGrip és SoftSpikes
funkcióval ellátott mosogatógépben, mely tökéletes
stabilitást és védelmet nyújt a tisztítási folyamat
közben.

Jobb látási viszonyok, hatékonyabb bepakolás

A belső világításnak köszönhetően egy pillantás alatt
áttekintheti a mosogatógép belsejét. A megnövelt
látási viszonyok segítségével kiválaszthatja a legjobb
helyet az edények és evőeszközök hatékonyabb és
egyszerűbb elhelyezéséhez, ami azt eredményezi,

More Benefits :

Features :

Szabadonálló kivitel•
Energiaosztály/Tisztítási
hatékonyság/Szárítási hatékonyság: A
A A

•

Inox ajtó, panel, lábazat és ezüst
oldalak

•

Teríték: 15 (IEC szabvány)•
Zajszint: csupán 40 dBA•
Víz és energiafogyasztás: 11 l, 0.857
kWh

•

Üvegvédő program•
 10 program, 5 hőmérséklet•
Programok: 30 perc 60C, 89 MIN 60°,
AutoSense, ECO, extra csendes,
üvegprogram 45, intenzív 70, Machine
Care, ProZone, öblítés-tartás

•

Pro water rendszer - plusz egy
szórókarral a tetőn

•

ProClean szatelit szórókar•
Szárítás: AirDry rendszer•
Szöveges+szimbólumos panel•
Szimbólumok a panelen•
AutoOff - automatikus kikapcsolás•
Thermo Efficient technológia a
melegvizes bekötéshez

•

Késleltetett indítási lehetőség (1-24
óra)

•

Hátralévő idő kijelzés•
SENSORLOGIC mosogatógép•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : FFB93706PM•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++•
Programok száma : 10•
Hőmérsékletek száma : 5•
Mosogatási programok : 30 perc 60C, 89 MIN 60°, AutoSense,
ECO, extra csendes, üvegprogram 45, intenzív 70, Machine
Care, ProZone, öblítés-tartás

•

Kijelző típusa : 3 karakteres kijelző•
Opciók : ExtraHygenie, Time Saver, XtraDry•
Motor : inverter (BLCD)•
Vízelárasztás elleni védelem : úszókapcsoló•
Vízszenzor : van•
Automata kikapcsolás : Igen•
Zsanérok : normál•
Felső kosár jellemzői : 2 lehajtható tartó, 2 lehajtható drót
poharakhoz, 2 Soft Spikes tüskesor, 6 borospohár rögzítő
gumigyűrű, lehajtható pohártartók, fém fogantyú, Side basket
handles

•

Alsó kosár jellemzői : 4 lehajtható tányértartó, Pohártartó, inox
fogantyú

•

Evőeszköz kosár : Nincs megadva•
Evőeszköz tartó polc : Evőeszköz tartó polc fém fogantyúval,
késtartóval

•

Felső mosogatási szint : Felső szórókar•
Alsó szórókar típusa : Szatelit szórókar•
Zajszint (dBA) : 40•
Nettó súly (kg) : 49.1•
 Magasság (mm) : 850•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 610•

Product Description :


