
FFB53940ZW Opvaskemaskine

Opvask der kan tilpasses personligt og effektivt

I MaxiFlex-skuffen fra AEG får du plads til det hele.
Fra bestik til tagtøj i overstørrelse. Fleksible
inddelingsanordninger betyder, at hver enkelt opvask
kan tilpasses personligt. Fladt service holdes adskilt
fra større dele, og større dybde forøger kapaciteten for

Brugerdefineret plads og praktisk rengøring med
MaxiFlex
Få plads til det hele i opvaskemaskinen med
MaxiFlex-skuffen. Den er gennemtænkt til at have
plads til bestik og køkkenredskaber af enhver
størrelse. Fleksible skillevægge og maksimeret dybde
betyder, at du kan sætte tingene i, som du ønsker det.

Effektiv opvask med SatelliteClean®

Oplev en perfekt opvask med SatelliteClean®. Denne
spulearm har tre gange bedre dækning end
standarden. Den dobbelt roterende arm ændrer
konstant spulevinklen. Vandet når ethvert hjørne.

Flere fordele
Naturlig lufttørring med Airdry•

Funktioner:

AutoSluk efter 10 minutter•
Symbol baseret betjeningspanel•
 med AirDry lufttørring•
Udskudt start fra 1 - 24 timer•
MaxiFlex ekstra dyb bestikbakke•
Automatikprogram•
TimeSaver funktion som reducerer
programmets varighed med op til 50%

•

Glasprogram•
Vandsensor•
XtraDry funktion•
Aqua-Control•
Dobbeltbund med flyder - sikkerhed
mod vandudslip

•

Indikator for salt og afspænding•
Satellite spulearm•
ProWater System - ekstra spulearm i
toppen

•

Højdejusterbar overkurv, selv når den
er fyldt op

•

Overkurv: 2 rk. SoftSpikes,
Opklappelige kophylder, Plastikhåndtag

•

Underkurv: 4 rk. nedfældelige
tallerkenpinde, Farvet håndtag i plast

•

Opvaskeprogrammer: 30 minutter
60°C, AutoSense 45-70°C, Økonomi,
Glasprogram 45°C, Intensiv 70°C

•

Tekniske data:

ProClean/RealLife : MaxiFlex•
Farve : Hvid•
Lydeffektniveau, dB(A) : 44•
Energieffektivitetsklasse : A+++•
Opvaskeevne : A•
Tørreevne : A•
Antal programmer : 5•
Antal temperaturer : 4•
QuickSelect : -•
Installation : til underbygning•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 818x596x590•
Installationsmål, min-max HxBxD mm : 820-880x600x570•
Lågehængsling : Standard hængsel•
Energiforbrug pr. år, kWh : 237•
Vandforbrug pr. år, liter : 2940•
Vandforbrug pr. gang, liter : 10.5•
Antal standard kuverter : 14•
Energimærkningsprogram : ECO 50°C•
Ledningslængde, m : 1.5•
Afløbsslange, længde cm : 150•
Tilgangsslange, længde cm : 150•
Tilgangsslange, materiale : Aqua control•
Oversvømmelsessikring : Dobbelt bund m/flyder•
Nederste spulearm : Satellite•
Øverste overbrusningstype : Spulearm•
Tilvalgsfunktioner : TimeSaver, XtraDry•
Hjul/stilleben : 2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben
bagtil, Kan justeres mellem 0 og 6 cm.

•

Lågehøjde, mm, min-max : Underbyg / Ikke relevant•
Lågevægt, min-max, kg : Underbyg / Ikke relevant•
Tilslutningseffekt, 230V, W : 1950•
EAN : 7332543672882•

Produktbeskrivelse:

God opvaskemaskine i
hvid med plads op til 14
kuverter og den nye
MaxiFlex skuffe, der er
designet til både bestik
og køkkenredskaber.
Opvaskemaskinen er
desuden udstyret med
Satellite Sprayarm, som
sørger for en grundig
opvask i alle hjørner
samt AirDry, der bruger
naturlig luftstrøm til at
tørre servicet, da lågen
åbner 10 cm. ved
programafslutning.
Føres hos udvalgte
forhandlere.


