
FSB52637Z Dishwasher

Személyre szabott mosogatás. Egyetlen érintéssel

Az AEG QuickSelect funkciója minden mosogatási
ciklushoz ideális beállításokat kínál. Csúszka
használatával választható ki a kívánt ciklus és az
opcionális beállítások. Mindössze néhány érintéssel.
A többit bízza a mosogatógépre. Élvezze a makulátlan

Problémamentes programbeállítás a QuickSelect
funkcióval
A QuickSelect funkcióval tökéletesen vezérelhető a
mosogatógép. Válasszon programot a csúszkával és
kiegészítő funkciót egyetlen érintéssel. A többit bízza
a mosogatógépre. Személyre szabott mosogatás, a
legmegfelelőbb időpontban. Kifogástalan

Természetes szárítás

Vadonatúj AirDry technológiánk természetes
légáramlatot használ a szárítás befejező fázisában.
Ez a funkció a ciklus utolsó szakaszában 10 cm-re
kinyitja az ajtót, és a befejezésig nyitva hagyja. A
szárítási teljesítmény maximalizálásának ez a

More Benefits :
Gyors mosogatás•

A padlóra vetített kijelzés azonnali tájékoztatást kínál a mosogatóprogram
állásáról

•

Features :

Teljesen beépíthető kivitel•
Energiaosztály/Tisztítási
hatékonyság/Szárítási hatékonyság: A
A A

•

Teríték: 13 (IEC szabvány)•
Zajszint: csupán 44 dBA•
Víz és energiafogyasztás: 9.9 l, 0.921
kWh

•

 7 program, 3 hőmérséklet•
Programok: 160 perces program, 60
perces program, 90 perces program,
AUTO program, ECO, Tisztítás, Gyors
30 perc

•

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•
A vízszenzor érzékeli a
szennyezettségi szintet és ez alapján
igazítja a vízfelhasználást

•

Só és öblítőszer kijelző•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : FSB52637Z•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A++•
Programok száma : 7•
Hőmérsékletek száma : 3•
Mosogatási programok : 160 perces program, 60 perces
program, 90 perces program, AUTO program, ECO, Tisztítás,
Gyors 30 perc

•

Kijelző típusa : LED•
Opciók : GlassCare, ExtraPower•
Motor : inverter (BLCD)•
Vízelárasztás elleni védelem : úszókapcsoló•
Vízszenzor : van•
Automata kikapcsolás : Igen•
Zsanérok : csúszózsanér•
Felső kosár jellemzői : lehajtható pohártartók, Műanyag fogantyú•
Alsó kosár jellemzői : 4 lehajtható tányértartó, Műanyag fogantyú•
Evőeszköz kosár : Igen•
Evőeszköz tartó polc : nincs•
Felső mosogatási szint : Nincs•
Alsó szórókar típusa : Normál•
Zajszint (dBA) : 44•
Nettó súly (kg) : 37.45•
 Magasság (mm) : 818•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 550•
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