
FSE63707P Myčka nádobí

Dokonale důkladné mytí. Důraz na dokonalou čistotu

S funkci SprayZone očekávejte vynikající výsledky. Tato funkce má až třikrát
lepší výsledky mytí ve srovnání se standardními programy. Intenzivně myje
nádobí v rámci vyhrazené oblasti a odstraní i ty nejodolnější zbytky. Bez
potřeby namáčení nebo předmytí.

Intenzivní čištění. Se SprayZone

Zažijte intenzivní čištění se SprayZone. Má třikrát lepší výsledky než standardní
programy, účinně čistí nádobí bez potřeby jeho předmytí nebo namáčení. I
připálené jídlo se odstraní v této vyhrazené zóně. Jedná se o snadné řešení na
odolné skvrny.

Výkonné mytí nádobí. S funkcí SatelliteClean®

Zažijte bezvadné mytí nádobí s funkcí
SatelliteClean®. Toto ostřikovací rameno má třikrát
lepší pokrytí, než je běžné. Protože dvojitě rotující
rameno neustále mění úhel ostřiku. Voda dosáhne do
každého koutu. Pro úplné umytí.

Další benefity
Technologie AirDry zajistí přirozené sušení nádobí•

Mycí programy na míru můžete nastavit pouhým dotykem ovladače
QuickSelect.

•

Paprsek na podlaze umožňuje kontrolu mycího cyklu letmým pohledem•

Specifikace

Instalace: Vestavná, plně integrovaná
(skrytý ovládací panel)

•

Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A /
A

•

Myčka pro instalaci ve výšce•
Kapacita mytí: 15•
Úrověň hluku: jen 44 dB(A)•
Spotřeba vody a energie: 11 l, 0.846
kWh

•

 7 programů, 4 teplot(y)•
Mycí programy: 160 Minutes, 60
Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense,
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes

•

Systém ProWater s doplňkovým
horním ostřikovacím ramenem

•

Systém sušení: AirDry•
Panel s textem a symboly•
Funkce odloženého startu 1-24 hodin•
Vodní senzor detekuje úroveň
zašpinění vody a upravuje spotřebu
vody

•

Indikátor doplnění soli•
Indikace funkcí: světelný bod na
podlaze, dvoubarevný, budík,
zpožděný start 1-24h, GlassCare,
indikátor pro leštidlo, sůl, WashZone,
XtraPower - extra silný

•

Výškově nastavitelný horní košík,
dokonce i při plném naložení

•

Horní košík má 2 skládací držáky, 2
skládací drátěné držáky pro skleničky,
2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro
vinné sklenky, skládací poličky na
šálky, Plastové držadlo, Side basket
handles

•

Technické specifikace

Instalace : Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)•
Rozměry (mm) : 818x596x550•
Energetická třída : A+++•
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) : 820-900x600x570•
Programy : 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense,
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes

•

Počet jídelních souprav : 15•
Délka kabelu (m) : 1.6•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 180•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 180•
Příkon (W) : 1550-2200•
Napájecí napětí (V) : 200-240•
Požad. jištění (A) : 10•
Frekvence (Hz) : 50-60•
Hlučnost (dB(A)) : 44•
Počet programů : 7•
Počet teplot : 4•
Účinnost sušení : A•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 241•
Roční spotřeba vody (l) : 3080•
Obvyklý program : Eko 50•
Zařízení proti zaplavení : spínací plovák•
Typ napouštěcí hadice : Aqua control•
Systém sušení : AirDry•
Typ motoru : Invertor motor•
Čistá hmotnost (kg) : 38.67•
Vodní senzor : Ano•
Displej zobrazuje : zpožděný start, programy, zbývající čas,
servisní kód

•

Paprsek na podlaze : červený a zelený•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Vlastnosti dolního koše : 4 rozložitelné talířové poličky, Plastové
držátko, Spray Zone

•

Vlastnosti horního koše : 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné
držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro
vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo, Side
basket handles

•

Popis výrobku
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