
FSE61607P Opvaskemaskine

Hjørne-til-hjørne.

Selv tætstående tallerkener og fade vaskes grundigt
rent med SatelliteClean®. Med den innovative
spulearm når vandet overalt. Til grundig rengøring.
Tre gange bedre spuledækning sikrer fantastiske
resultater på hver overflade.

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.

Fremragende rengøring og bedste pleje af glas

Dine sarte glas kan ikke vaskes på en mere sikker
måde, takket være AEG SoftGrip og SoftSpikes, der
holder dine glas helt perfekt og beskytter dem mod at
blive beskadiget under opvasken.

Flere fordele
Brugertilpassede opvaskeprogrammer med et stryg af QuickSelect.•

Naturlig lufttørring med Airdry•

Lysindikator på gulvet, giver dig et hurtigt overblik om maskinen er i gang eller
færdig.

•

Funktioner:

ProClean™ opvaskemaskine med XXL
inderkar og Satellite spulearm

•

37 dB(A) på stilleprogram•
AutoSluk efter 10 minutter•
Touch betjening for programvalg og
funktioner

•

Beam On Floor: tofarvet lysindikator på
gulvet

•

SensorLogic mængdeautomatik•
 med AirDry lufttørring•
Udskudt start fra 1 - 24 timer•
Bestikkurv•
Vandsensor•
Aqua-Control•
Dobbeltbund med flyder - sikkerhed
mod vandudslip

•

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

•

Glidebeslag - passer til alle låger og
sokler

•

Højdejusterbar overkurv, selv når den
er fyldt op

•

Overkurv: 2 nedfældelige
tallerkenpinde, 2 nedfældelige
glasstøtter, 2 rk. SoftSpikes, 6
vinglasstøtte med SoftGrips,
Opklappelige kophylder, Håndtag i
plast, Hæve sænkbar håndtag i siden

•

Underkurv: 2 rk. nedfældelige
tallerkenpinde, Håndtag i plast

•

Opvaskeprogrammer: 160 minutter, 60
minutter, 90 minutter, AUTO Sense,
Økonomi, Maskinrens, Kvikprogram 30
min

•

Tekniske data:

ProClean/RealLife : ProClean•
Farve : Integreret/ikke relevant•
Lydeffektniveau, dB(A) : 39•
Energieffektivitetsklasse : A+•
Opvaskeevne : A•
Tørreevne : A•
Antal programmer : 7•
Antal temperaturer : 4•
QuickSelect : Level 3•
Indvendig belysning : -•
Resttidsindikator på gulv : Ja, tofarvet spot•
Installation : til fuldintegrering•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 818x596x550•
Installationsmål, min-max HxBxD mm : 820-900x600x570•
Lågehængsling : Glidebeslag•
Energiforbrug pr. år, kWh : 295•
Vandforbrug pr. år, liter : 2940•
Vandforbrug pr. gang, liter : 10.5•
Antal standard kuverter : 13•
Energimærkningsprogram : ECO 50°C•
Ledningslængde, m : 1.6•
Afløbsslange, længde cm : 180•
Tilgangsslange, længde cm : 180•
Tilgangsslange, materiale : Aqua control•
Oversvømmelsessikring : Dobbelt bund m/flyder•
Nederste spulearm : Satellite•
Øverste overbrusningstype : Spulearm•
Tilvalgsfunktioner : Ekstra stille program, GlassCare, XtraPower•
Hjul/stilleben : 2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben
bagtil, Kan justeres mellem 0 og 8 cm.

•

Lågehøjde, mm, min-max : 670-820•
Lågevægt, min-max, kg : 1,5-10,0•
Tilslutningseffekt, 230V, W : 1550-2200•
EAN : 7332543671953•

Produktbeskrivelse:

Fuldintegreret lydsvag
ProClean
opvaskemaskine med
kapacitet op til 13
standardkuverter. Med
den unikke QuickSelect
touch betjening, som gør
det nemt at vælge det
rigtige program og
AirDry
lufttørringsteknologi for
fantastiske
tørreresultater hver
gang. Føres hos
udvalgte forhandlere.
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