
QuickLift-kurven justerer højden, så det er nemt at nå servicet
Nyd den effektive, praktiske QuickLift-kurv. Uanset, om du har fyldt store ting i, 
kan du nemt justere højden og sætte service i samt tage det ud uden 
problemer. 

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.

Vandet når ud i hver en krog med Dual Spray Arm
Sikrer maksimal dækning af vand med to spulearme. De roterende spinklere 
sender vandstråler til hver en krog både forneden og foroven, så du er sikker 
på perfekte resultater.

Tilpas pladsen efter behov, og praktisk rengøring 
med MaxiFlex
Med MaxiFlex-skuffen er der plads til køkkengrej i 
mange størrelser og former. Fleksible skillevægge og 
maksimeret dybde betyder, at du kan placere tingene, 
som du vil. Hver genstand lægges i og vaskes på én 
gang uden problemer.

Miljøvenlig opvaskemaskine på 45 cm i hvid med lavt lydniveau. Vandet når ud 
i alle hjørner med Dual Spray Arm, og du opnår derved altid en perfekt opvask. 
Opvaskemaskinen har MaxiFlex bestikbakke, der rummer alle typer af 
køkkengrej. Føres hos udvalgte forhandlere.

Opvask efter dit behov. Effektiv rengøring
MaxiFlex-skuffen passer til forskellige typer køkkengrej. Fra bestik til stort 
køkkengrej. Fleksible skillevægge. Spisebestik holdes adskilt fra store ting, og 
øget dybde giver større kapacitet. Det ultimative i effektivitet og bekvem 
rengøring.

Fordele og funktioner

• 42 dB(A) på stilleprogram
• AutoSluk efter 10 minutter
• Symbol baseret betjeningspanel
• med AirDry lufttørring
• Udskudt start fra 1 - 24 timer
• MaxiFlex ekstra dyb bestikbakke
• Vandsensor
• Aqua-Control
• Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip 
• Indikator for salt og afspænding
• Satellite spulearm
• ExtraHygiene funktion
• Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
• Overkurv: 2 Red Soft Grips, 2 rk. SoftSpikes, Opklappelige kophylder, 
Plastikhåndtag
• Underkurv: 4 rk. nedfældelige tallerkenpinde, Farvet håndtag i plast
• Opvaskeprogrammer: 160 minutter, 60 minutter, 90 minutter, AUTO Sense, 
Økonomi, Ekstra stilleprogram, Maskinrens, Kvikprogram 30 min, Skyl
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Serie/Tema 7000 FLEXI
ProClean/RealLife/MaxiFlex MaxiFlex
Farve Hvid
Energieffektivitetsklasse D
Lydniveau dB(A), klasse B
Lydniveau, dB(A) 44
Opvaskeevne 1.13
Tørreevne 1.07
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.673
Energiforbrug 100 cykl., kWh 67
Vandforbrug pr. gang, liter 9.9
Antal standardkuverter 10
Antal programmer 9
Antal temperaturer 4
DoorFitKit -
Bestikbakke/Bestikkurv MaxiFlex bestikbakke
QuickSelect -
SprayZone -
SoftGrips -
SoftSpikes -
Aktuel programstatus LED (Kontrollamper)
Resttidsindikator på gulv -
Indvendig belysning -
Tilvalgsfunktioner ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Øverste overbrusningstype Waterfall

Øverste spulearm Satelite
Nederste spulearm Satellite
Oversvømmelsessikring Dobbelt bund m/flyder
Vandtilslutning Kold eller varm
Installation til underbygning
Installationsmål, min-max HxBxD mm 820-880x450x570
Lågehøjde, mm, min-max Underbyg / Ikke relevant
Lågevægt, min-max, kg Underbyg / Ikke relevant
Lågehængsling Standard hængsel
Udvendige mål, HxBxD, mm 818x446x575
El-tilslutning, amp. 10

Hjul/stilleben
2 justerbare stilleben foran + 1 
justerbart stilleben bagtil,  Kan 

justeres mellem 0 og 6 cm.
Tilgangsslange, materiale Aqua control
Tilgangsslange, længde cm 150
Afløbsslange, længde cm 150
Ledningslængde, m 1,5
Tilslutningseffekt, 230V, W 1950
Produktnummer 911 084 026
EAN 7332543735617

Tekniske data

FFB73507ZW 7000 med AirDry lufttørring 
 Smal, 45 cm til underbygning 10

FFB73507ZW

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDW170DE00004.jpg

