
Godt overblik, nemmere fyldning
Med øget synlighed, grundet indvendig belysning, kan du se, hvor du sætter 
tingene nemmere og mere effektivt. Det betyder, at du kan sætte alt ind på én 
gang uden besvær. 

Hurtigt overblik
Denne fuldt integrerede opvaskemaskine holder dig ajour med status på din 
opvask. En rød lysstråle på gulvet viser, at programmet stadig er i gang. Når 
det er færdigt, bliver lysstrålen grøn. Enkelt og effektivt.

Tilpasser sig hver ting
Med ProZone-programmet kan du bruge forskellige 
indstillinger til både  de øverste og nederste kurve 
samtidigt. Det er perfekt til opvask af blandede ting.

Naturlig tørring
Den nye AirDry teknologi maksimerer tørring med 
naturlig lufttørring. Lågen åbnes automatisk 10 cm til 
slut i programmet. Den tørrer dine tallerkener naturligt 
og reducerer strømforbruget på din elregning.

Effektiv vandfordeling sikrer perfekte 
opvaskeresultater
Avanceret AEG opvaskemaskine med effektiv Satellite 
Spray Arm. Den banebrydende teknologi sikrer, at 
vandet når overalt – og bedre end i enhver anden 
maskine. Den effektive vandstrøm sikrer, at alt bliver 
skinnende rent. Uden undtagelse. Ingen pletter. Kun et 
avanceret system til uovertrufne

Lydsvag, energirigtig XXL opvaskemaskine i hvid med god kurveindretning - 
bl.a. SprayZone i underkurven, der hjælper til en effektiv og skånsom opvask. 
Maskinen har desuden AirDry lufttørringsfunktion for fantastiske tørreresultater. 
Føres hos udvalgte forhandlere.

Pletfri zone
Exceptionelle resultater med SprayZone-funktionen i AEG-opvaskemaskinen. 
Denne funktion aktiverer en dedikeret zone, der er designet specielt til service 
med genstridige rester. Det sikrer en intensiv behandling, der fjerner alle 
genstridige rester på tallerkner og fade. Ingen forskylning eller iblødsætning. 
Pletfri service

Fordele og funktioner

• Opvaskemaskine med XXL inderkar og Satellite spulearm
• 40 dB(A) på stilleprogram
• AutoSluk efter 10 minutter
• Symbol baseret betjeningspanel
• Display med resttidsvisning
• Beam On Floor: tofarvet lysindikator på gulvet
• Indvendig belysning
• SensorLogic mængdeautomatik
• med AirDry lufttørring
• Udskudt start fra 1 - 24 timer
• Automatikprogram 
• TimeSaver funktion som reducerer programmets varighed med op til 50%
• Glasprogram
• Vandsensor
• XtraDry funktion
• SprayZone
• Aqua-Control
• Dobbeltbund med flyder - sikkerhed mod vandudslip 
• Indikator for salt og afspænding
• Satellite spulearm
• ProWater System - ekstra spulearm i toppen
• Bestikbakke
• 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, Spray Zone
• Opvaskeprogrammer: 30 minutter 60°C, 89 minutter 60°C, AutoSense 45-
70°C, Økonomi, Ekstra stilleprogram, Glasprogram 45°C, Intensiv 70°C, 
Maskinrens
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XXL inderkar Ja
Farve, front Hvid
Energiklasse D
Lydniveauklasse B
Lydniveau, dB(A) 42
Opvaskeevne, indeks 1.121
Tørreevne, indeks 1.061
Energiforbrug pr. vask, kWh 0.86
Energiforbrug 100 cykl., kWh 86
Vandforbrug pr. gang, liter 11
Antal standardkuverter 15
Antal programmer 8
Antal temperaturer 5
DoorFitKit -
Bestikbakke/Bestikkurv Aftagelig bestikbakke
QuickSelect -
SprayZone Ja
SoftGrips Ja, 6 stk. holdere
SoftSpikes Ja, 2 rk.
MaxiFlex -
Aktuel programstatus Display, visning op til 3 cifre
Resttidsindikator på gulv Ja, tofarvet spot
Indvendig belysning Ja

Tilvalgsfunktioner MyFavorite, SprayZone, TimeSaver, 
XtraDry

Øverste overbrusningstype Spulearm
Øverste spulearm Standard
Nederste spulearm Satellite med SprayZone
Oversvømmelsessikring Dobbelt bund m/flyder
Vandtilslutning Kold eller varm
Installation til underbygning
Installationsmål, min-max HxBxD mm 820-880x600x570
Lågehøjde, mm, min-max Underbyg / Ikke relevant
Lågevægt, min-max, kg Underbyg / Ikke relevant
Lågehængsling Standard hængsel
Udvendige mål, HxBxD, mm 818x596x570
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 180
Afløbsslange, længde cm 180
Ledningslængde, m 1,6
Tilslutningseffekt, 230V, W 1550-2200
Produktnummer 911 444 458
EAN 7332543781614
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