
Automatické otevření dvířek AirDry
Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje 
efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu 
energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu 
pootevřou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit 
vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.

Program pro křehké sklo
Program stvořený k péči o skleněné nádobí zajistí 
perfektní umytí sklenic a současně chrání vaše 
nejvzácnější a nejkřehčí sklo, křišťál i porcelán.

Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí
Systém GlassCare vaše křehké sklenice vždy perfektně 
zafixuje, a tak jim zajistí dokonalou čistotu i perfektní 
péči. Technologie SoftGrip pevně, ale přitom šetrně 
drží sklenice na víno za stopku. SoftSpikes® zase tvoří 
měkkou a zároveň podpůrnou podložku.

Myčka nádobí; počet jídelních souprav: 15; en.třída: A++; hlučnost dB(A): 44; 
spotřeba energie(kW): 0,832; spotřeba vody (l): 10,2; počet programů: 6; počet 
teplot: 4; zpožděný start 1-24 h; Air Dry - automatické otevírání dveří; 
přihrádka na příbory; barva: bíla; invertorový motor, 10 let záruka

Dokonalý výsledek mytí
I natěsno vložené nebo objemné nádobí si zaslouží perfektní čistotu. Přídavné 
satelitní sprchovací rameno zajistí, že se důkladné očisty dočká každý milimetr 
nádobí v myčce. Vždy skvělé výsledky mytí.

Specifikace a benefity

• 6 programů, 4 teplot(y)
• Mycí programy: 30 minutový 60 °C, AutoSense 45-70 °C, eco, extra tichý, 
sklo 45 °C, intenzivní 70 °C
• Hlučnost: 44 dB(A)
• Spotřeba vody a energie: 10.2 l, 0.95 kWh
• Kapacita mytí: 15
• Šetrná funkce pro sklo
• Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
• Systém sušení: Technologie 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: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, konec, extra hygienický, 
vybraný program, indikátor pro leštidlo, fáze oplachování, sůl, úspora času, 
fáze mytí, XtraDry
• 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
• Dolní košík má 2 rozložitelné talířové poličky, Plastové držátko
• Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 850 x 596 x 610
• Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH (mm): 820/850 x 600 x 570
• Instalace: Volně stojící spotřebič

Myčka nádobí
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Instalace Volně stojící spotřebič
Rozměry (mm) 850x596x610
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-850x600x570

Programy
30 minutový 60 °C, AutoSense 45-70 

°C, eco, extra tichý, sklo 45 °C, 
intenzivní 70 °C

Délka kabelu (m) 1.6
Délka napouštěcí hadice (cm) 180
Délka vypouštěcí hadice (cm) 180
Příkon (W) 1950
Napájecí napětí (V) 220-240
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
Počet programů 6
Počet teplot 4
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Aqua control
Systém sušení Technologie AirDry
Typ motoru Invertor motor
Čistá hmotnost (kg) 43.38
Vodní senzor Ano

Displej zobrazuje zpožděný start, zbývající čas, servisní 
kód

FuzzyLogic - množstevní automatika Ano

Vlastnosti dolního koše 2 rozložitelné talířové poličky, 
Plastové držátko

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

Kolečka a nožičky 4 nastavitelné nožky, Výšková 
nastavitelnost 0-3 cm

EAN kód produktu 7332543539925
Produktové číslo pro partnery B - Open All
Třída energetické účinnosti E
Jmenovitá kapacita (sad nádobí) 15
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) 96
Spotřeba vody na cyklus (lit.) 11
Trvání programu (h:min) 3:55
Třída emisí hluku šířeného vzduchem C
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 48

Technická specifikace
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