
Dræb bakterier på din service med ExtraHygiene-funktionen

ExtraHygiene funktionen giver dig maksimal rengøring. Den omfatter en 
effektiv rense- og sanitetsfase, der opvarmer opvaskemaskines temperatur til 
69 °C. Dette er med til at garantere, at næsten alle bakterier bliver dræbt på 
din service.

Vandet når ud i hver en krog med Dual Spray Arm
Hvert glas og al service dækkes af de to roterende spulearme. Sprinklerne 
sørger for, at vandet når ud i hver en krog, så dit service kommer skinnende 
rent ud. Gælder både øverste og nederste kurv.

Altid perfekt opvask med QuickSelect
QuickSelect er den nemme måde at starte dit 
skræddersyet opvaskeprogram på. Vælg programtiden 
ved brug af slider betjeningen og tilføj tilvalg med et 
stryg - det har aldrig været nemmere. Læn dig tilbage, 
og lad maskinen gøre resten.

Fuld dækning med SatelliteClean 
Dit service kommer pletfrit ud med SatelliteClean med 
tre gange bedre resultat end standarden. Takket være 
den dobbeltroterende arm, som hele tiden ændrer 
spulevinkel, rengøres selv stort køkkengrej grundigt.

Sarte glas beskyttet med SoftGrips og SoftSpikes
Med SoftGrips og SoftSpikes behøver du ikke længere 
at bruge tid på at vaske sarte glas op i hånden. Det 
bløde materiale holder forsigtigt glassene sikkert på 
plads og beskytter dem mod revner og brud.

Smal fuldintegreret XXL opvaskemaskine med plads op til 9 kuverter og nem 
betjening med QuickSelect slider touch betjening. Praktisk rød/grøn lysstråle 
på gulvet, Satellite Spulearm, der når ud i alle hjørner og AirDry, der sikrer 
fantastiske tørreresultater. Føres hos udvalgte forhandlere.

Dine sarte glas er i gode hænder
Glas har brug for lidt ekstra kærlig pleje, især når de vaskes. Det er godt, at 
den øverste kurv i denne opvaskemaskine har SoftGrips, der sikkert holder 
dine glas forsigtigt på plads. Mens SoftSpikes sørger for, at de ikke bliver 
ridset eller endnu værre går i stykker.

Fordele og funktioner

• AutoSluk
• Overbrusningssystem
• Touch betjening for programvalg og funktioner
• Tofarvet Beam on Floor lysindikator
• med AirDry lufttørring
• Udskudt start fra 1 - 24 timer
• Bestikkurv
• Vandsensor
• Høj indbygget sikkerhed mod lækage af vand
• Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip 
• Indikator for salt og afspænding
• Satellite spulearm
• Ekstra spulearm øverst
• Højdejusterbar overkurv, selv når den er fyldt op
• Overkurv: 2 Blue Soft Grips, 2 rk. SoftSpikes, Opklappelige kophylder, 
Plastikhåndtag
• Underkurv: 2 rk. nedfældelige tallerkenpinde, Farvet håndtag i plast
• Opvaskeprogrammer: 160 minutter, 60 minutter, 90 minutter, AUTO Sense, 
Økonomi, Maskinrens, Kvikprogram 30 min, Skyl
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Serie/Tema 700 PRO
ProClean/RealLife/MaxiFlex XXL
Farve Integreret/ikke relevant
Energieffektivitetsklasse D
Lydniveau dB(A), klasse B
Lydniveau, dB(A) 44
Opvaskeevne 1.13
Tørreevne 1.07
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.628
Energiforbrug 100 cykl., kWh 63
Vandforbrug pr. gang, liter 9.9
Antal standardkuverter 9
Antal programmer 8
Antal temperaturer 4
DoorFitKit -
Bestikbakke/Bestikkurv Bestikkurv
QuickSelect Level 3
SprayZone -
SoftGrips -
SoftSpikes Ja, 1 rk.
Aktuel programstatus LED (Kontrollamper)
Resttidsindikator på gulv Ja, tofarvet spot
Indvendig belysning -
Tilvalgsfunktioner ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Øverste overbrusningstype Overbrusningsdyse

Øverste spulearm Satelite
Nederste spulearm Satellite
Oversvømmelsessikring Dobbelt bund m/flyder
Vandtilslutning Kold eller varm
Installation til fuldintegrering
Installationsmål, min-max HxBxD mm 820-900x450x550
Lågehøjde, mm, min-max 645-776
Lågevægt, min-max, kg 2,0-6,0
Lågehængsling Glidebeslag
Udvendige mål, HxBxD, mm 818x446x550
El-tilslutning, amp. 10

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

justeres mellem 0 og 8 cm.
Tilgangsslange, materiale Aqua control
Tilgangsslange, længde cm 150
Afløbsslange, længde cm 150
Ledningslængde, m 1,5
Tilslutningseffekt, 230V, W 1950
Produktnummer 911 077 023
EAN 7332543738410
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