
FSK93807P Dishwasher

Világelső rakodást könnyítő felemelhető kosár.
Közelebb hozza az edényeket
A ComfortLift® világelső felemelhető kosara
forradalmasítja a gépi mosogatást. Fejlett
mechanizmusa kényelmes rakodási magasságot
biztosít. Így gyerekjáték a be- és kipakolás. Teljesen
új szintre emeli a mosogatógép használatát.

ÚJ SZINTRE EMELTÜK A KÉNYELMET!

Az AEG új, egyedi Comfortlift mosogatógépe a világon
az első olyan mosogatógép, amelynek az alsó kosara
óvatosan kihúzható és felemelhető. Makulátlan tálaló-
és főzőedényei kényelmesen elérhető magasságba
emelhetők. Így hatékonyabbá válik a töltés és az

Mindig gyengéden bánik az edényekkel

A ComfortRails segítségével tányércsörömpölés
nélkül, óvatosan csúsztathatja a helyére a kosarat.
Mindig gyengéd be- és kirakodás. Nem kell aggódnia,
hogy edényei kicsorbulnak, vagy eltörnek.

More Benefits :
Személyre szabott mosogatási ciklusok, egyetlen érintéssel – QuickSelect
funkció.

•

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

•

A TimeBeam technológia segítségével egyetlen pillantással ellenőrizhető a
program állása

•

Features :

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

•

XXL extra nagy belső tér•
Teríték: 13 (IEC szabvány)•
Zajszint: csupán 39 dBA•
Víz és energiafogyasztás: 11 l, 0.821
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•
Magyar nyelvű LCD kijelző•
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 : FSK93807P•
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 : TFT kijelző•
Opciók : Extra csendes, 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, Prémium vezetősínek, fém
fogantyú, Oldalsó fogantyúk

•

Alsó kosár jellemzői : 4 lehajtható tányértartó, inox fogantyú•
Evőeszköz kosár : Nincs megadva•
Evőeszköz tartó polc : Evőeszköz tartó polc fém fogantyúval,
késtartóval, Prémium vezetősínek

•

Felső mosogatási szint : Felső szórókar•
Alsó szórókar típusa : Szatelit szórókar•
Zajszint (dBA) : 39•
Nettó súly (kg) : 48.7•
 Magasság (mm) : 818•
Szélesség (mm) : 596•
Mélység (mm) : 550•

Product Description :
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