
FEE73517PM Umývačka riadu

Prispôsobiteľný priestor a pohodlné čistenie so
zásuvkou MaxiFlex
Zásuvka MaxiFlex je navrhnutá tak, aby sa do nej
zmestili príbory a pomôcky mnohých veľkostí, či sú
veľké alebo majú nezvyčajný tvar. Flexibilné
oddeľovače a maximalizovaná hĺbka umožňujú
prispôsobiť každú dávku. Takmer každá položka sa
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SatelliteClean® umyje riad dôkladne

Naše inteligentné satelitné rameno a systém piatich
sprchovacích rovín sú zárukou vynikajúcej účinnosti
umývania. Na rozdiel od tradičných sprchovacích
ramien sa naše satelitné rameno pohybuje rôznymi
spôsobmi, a preto má v porovnaní s bežnými

Ďalšie benefity
Technológia AirDry zaistí prirodzené sušenie riadu•

Z dvojitých sprchovacích ramien sa voda lepšie dostane ku každému kusu
riadu.

•

Košík QuickLift prispôsobí svoju výšku plnej náplni riadu.•

Špecifikácia

9 programy/-ov, 4 teploty/teplôt•
Umývacie programy: 160 minútový, 60
minútový, 90 minútový, Eko, extra
tichý, Machine Care, rýchly 30
minútový, opláchnutie, AUTO Sense

•

Úroveň hluku: len 44 dB•
Spotreba vody a energie: 9.9 l, 0.657
kWh s programom Eko 50 °C

•

Energetická trieda / účinnosť umývania
/ sušenia: A / A / A

•

Umývačka pre inštaláciu vo výške•
Kapacita umývania: 10•
Systém sušenia: AirDry Technology•
Možnosť odloženia štartu o 1 až 24
hodín

•

Vodný senzor zisťuje úroveň
znečistenia vody a upravuje spotrebu
vody

•

Indikátor soli a leštidla•
Ukazovatele funkcií: posunutý štart 1-
24 hodín, fáza sušenia, extra
hygienický, GlassCare, vybraný
program, leštidlo, fáza oplachovania,
soľ, umývanie, XtraPower

•

Výškovo nastaviteľný horný košík,
dokonca i plne naložený

•

Horný košík s: 2 červené úchyty na
poháre na víno, 2 červené mäkké
gumové špičky, sklopné držiaky na
poháre, plastová farebná rukoväť

•

Dolný košík s: 4 sklopné držiaky na
taniere, plastová farebná rukoväť

•

Technická špecifikácia

Vlastnosti : Vlastnosti•
Farba ovládacieho panela : antikorová•
Programy : 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, Eko, extra
tichý, Machine Care, rýchly 30 minútový, opláchnutie, AUTO
Sense

•

Počet programov : 9•
Počet teplôt : 4•
Ukazovateľe funkcií : odložený štart, leštenie, soľ•
Ďalšie ukazovateľe : posunutý štart 1-24 hodín, fáza sušenia,
extra hygienický, GlassCare, vybraný program, leštidlo, fáza
oplachovania, soľ, umývanie, XtraPower

•

Fuzzy Logic - množstevná automatika : No•
Systém sušenia : AirDry Technology•
Vybavenie dolného koša : 4 sklopné držiaky na taniere, plastová
farebná rukoväť

•

Vlastnosti horného koša : 2 červené úchyty na poháre na víno, 2
červené mäkké gumové špičky, sklopné držiaky na poháre,
plastová farebná rukoväť

•

Typ horného koša : nastaviteľný (i s riadom)•
Poličky na šálky : 2 plastové•
Kôš na príbory : None•
Vodný senzor : áno•
Zariadenie proti zaplaveniu : spínací plavák•
Typ prítokovej hadice : Aqua control•
Vnútorné osvetlenie : Nie•
Ukazovatele displeja : posunutý štart, zostávajúci čas, servisný
kód

•

Rozmery a inštalácia : Rozmery a inštalácia•
Výška (mm) : 818•
Možnosť výškovej inštalácie : áno•
Šírka (mm) : 446•
Hĺbka (mm) : 570•
Čistá hmotnosť (kg) : 34.65•
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm) : 818x450x550•
Energia : Energia•
Značka : AEG•
Model : FEE73517PM•

Popis výrobku
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