
FSE63767P Dishwasher

Minden üvegedény makulátlan – felejtse el a kézi mosogatást!

A kifinomult AEG mosogatógépek GlassCare rendszere a teljes tisztítási
folyamat során különleges szakértelemmel kezeli az üvegedényeket. Az
egyedülálló SoftGrip tartó minden pohár talpát és szárát gyengéden, de
határozottan a legmegfelelőbb pozícióban tartja a program teljes menete során.

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.

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

More Benefits :
A TimeBeam technológia segítségével egyetlen pillantással ellenőrizhető a
program állása

•

Az evőeszközök és edények bepakolása hatékonyabban végezhető el az
AEG mosogatógépek belső világításának köszönhetően.

•

A PerfectFit csúsztatható zsanérokkal egyszerűen és ízléses módon
szerelheti be mosogatógépét.

•

Features :

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

•

Magasra is beépíthető•
XXL extra nagy belső tér•
Teríték: 15 (IEC szabvány)•
Zajszint: csupán 42 dBA•
Víz és energiafogyasztás: 11 l, 0.846
kWh

•

 7 program, 4 hőmérséklet•
Programok: 160 perces program, 60
perces program, 90 perces program,
AUTO program, ECO, Tisztítás, Gyors
30 perc

•

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)

•

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

•

Só és öblítőszer kijelző•

Technical Specs :

Márkanév : AEG•
Modellnév : FSE63767P•
Energiaosztály (kereskedelmi) : A+++•
Programok száma : 7•
Hőmérsékletek száma : 4•
Mosogatási programok : 160 perces program, 60 perces
program, 90 perces program, AUTO program, ECO, Tisztítás,
Gyors 30 perc

•

Kijelző típusa : 3 karakteres kijelző•
Opciók : Extra Silent, GlassCare, ExtraPower•
Motor : inverter (BLCD)•
Vízelárasztás elleni védelem : úszókapcsoló•
Vízszenzor : van•
Automata kikapcsolás : Igen•
Zsanérok : csúszózsanér•
Felső kosár jellemzői : 2 lehajtható tartó, 2 lehajtható drót
poharakhoz, 2 Soft Spikes tüskesor, 6 borospohár rögzítő
gumigyűrű, lehajtható pohártartók, fém fogantyú, Oldalsó
fogantyúk

•

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

•

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

•

Felső mosogatási szint : Felső szórókar•
Alsó szórókar típusa : Szatelit szórókar•
Zajszint (dBA) : 42•
Nettó súly (kg) : 38.67•
 Magasság (mm) : 818•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 550•

Product Description :


