
Kontrola stavu letmým pohľadom s ukazovateľom TimeBeam®
Zabudovaná umývačka riadu vás šikovne informuje o stave umývacieho cyklu. 
Počas umývania premieta na podlahu červený svetelný lúč. Keď je riad umytý, 
farba sa zmení na zelenú.

Jednoduché nastavenie programu s ovládaním 
QuickSelect
Ovládanie QuickSelect predstavuje jednoduchý 
spôsob, ako upraviť a spustiť umývací program. 
Posunutím prsta zvolíte dĺžku programu a v prípade 
potreby dotykom pridáte rôzne voliteľné funkcie. Zvyšok 
prenechajte umývačke. Žiarivo čistý riad vtedy, keď ho 
potrebujete.

Automatické otvorenie dvierok AirDry
Technológia AirDry s cirkuláciou vzduchu zvyšuje 
účinnosť sušenia a zároveň minimalizuje spotrebu 
energie. Pred koncom sušenia sa dvierka umývačky 
automaticky pootvoria na 10 cm, aby mohol dovnútra 
prúdiť čerstvý vzduch, ktorý riad prirodzene dosuší. Už 
žiadne zaschnuté kvapky.

Každý pohár dokonale chránený
Držiak GlassHolder v umývačkách riadu AEG zaisťuje 
plnú ochranu pre všetok sklenený riad. Dolný kôš je 
vybavený príchytkami SoftGrips a mäkkými hrotmi 
SoftSpikes®, ktoré pridržiavajú poháre na svojom 
mieste, a tým spoľahlivo predchádzajú poškodeniu 
riadu.  

Každý pohár dokonale čistý. Bez ručného umývania 
Systém GlassCare v umývačkách AEG poskytuje sklu špeciálnu starostlivosť. 
Krehké poháre spoľahlivo zafixuje, aby sa dôkladne umyli a po celý čas boli 
chránené proti poškodeniu.  

Špecifikácie a benefity

• 7 programy/-ov, 4 teploty/teplôt
• Umývacie programy: 160 minútový, 60 minútový, 90 minútový, AUTO Sense, 
Eko, Machine Care, rýchly 30 minútový
• Úroveň hluku: len 44 dB
• Spotreba vody a energie: 10.5 l, 0.821 kWh s programom Eko 50 °C
• Energetická trieda / účinnosť umývania / sušenia: A / A / A
• Kapacita umývania: 13
• Systém ProWater s doplnkovým stropným ostrikovacím ramenom
• 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: dvojfarebný svetelný ukazovateľ na podlahe , budík, 
posunutý štart 1-24 hodín, GlassCare, leštidlo, soľ, XtraPower
• Výškovo nastaviteľný horný košík, dokonca i plne naložený
• Horný košík s: 2 sklopné držiaky, 2 sklopné drôtené úchyty na poháre, 2 
mäkké gumové špičky , sklopné držiaky na poháre, plastová rukoväť AEG
• Dolný košík s: 2 sklopné držiaky na taniere, GlassHolder, plastová rukoväť
• Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): 818 x 596 x 550
• Zabudovateľné rozmery V(min/max)xŠxH (mm): 820/900 x 600 x 570
• Inštalácia: Zabudovateľná - plne integrovateľná umývačka

Umývačka riadu
FSB53637P
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Vlastnosti Vlastnosti
Farba ovládacieho panela čierna

Programy
160 minútový, 60 minútový, 90 

minútový, AUTO Sense, Eko, Machine 
Care, rýchly 30 minútový

Počet programov 7
Počet teplôt 4

Ukazovateľe funkcií dvojfarebný lúč na podlahe, odložený 
štart, leštenie, soľ

Ďalšie ukazovateľe
dvojfarebný svetelný ukazovateľ na 
podlahe , budík, posunutý štart 1-24 

hodín, GlassCare, leštidlo, soľ, 
XtraPower

Ukazovateľ na podlahe červený a zelený
Fuzzy Logic - množstevná automatika Áno
Systém sušenia AirDry Technology

Vybavenie dolného koša 2 sklopné držiaky na taniere, 
GlassHolder, plastová rukoväť

Vlastnosti horného koša
2 sklopné držiaky, 2 sklopné drôtené 
úchyty na poháre, 2 mäkké gumové 
špičky , sklopné držiaky na poháre, 

plastová rukoväť AEG
Typ horného koša nastaviteľný (i s riadom)
Poličky na šálky 4 plastové
Kôš na príbory Yes

Vodný senzor áno
Zariadenie proti zaplaveniu spínací plavák
Typ prítokovej hadice Aqua control
Vnútorné osvetlenie Nie

Ukazovatele displeja posunutý štart, programy, zostávajúci 
čas, servisný kód

Rozmery a inštalácia Rozmery a inštalácia
Výška (mm) 818
Možnosť výškovej inštalácie nie
Šírka (mm) 596
Hĺbka (mm) 550
Čistá hmotnosť (kg) 38.67
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH 
(mm) 818x600x570

Energia Energia
Značka AEG
Model FSB53637P
Inštalácia Zabudovateľný spotrebič
Počet štandadných súprav riadu 13
Energetická trieda A+++
Účinnosť umývania A
Trieda úspornosti sušenia A
Úroveň hluku (dB(A)) 44
Príkon (W) 1950
Ročná spotreba energie (kWh) 0.821
Ročná spotreba energie (kWh) 234

Technická špecifikácia
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