
Torkar naturligt
Med den nya Airdry-tekniken kan du maximera torkningen med naturligt 
luftflöde. Luckan öppnas automatiskt 10 cm när programmet går in i sista 
delen och diskningen är klar. Disken torkas naturligt samtidigt som 
energikostnaden minskar.

Enkel inställning med QuickSelect 
QuickSelect ger optimal kontroll över diskmaskinen. Välj programtiden med 
skjutreglaget och lägg till extra funktioner med en knapptryckning. Sedan kan 
du låta maskinen sköta resten. Få skräddarsydd tvättning vid en tid som 
passar dig. Och skinande ren disk. 

Anpassningsbart utrymme och bekväm rengöring 
med MaxiFlex.
Få in allt i diskmaskinen med MaxiFlex-lådan. Den är 
konstruerad att rymma bestick och köksredskap av alla 
storlekar. Oavsett om de är stora eller har konstig form. 
Flexibla avdelare och maximerat djup betyder att den 
kan anpassas. Varje grej kan stoppas in och bli ren. På 
samma gång.

Diskar kraftfullt. Med SatelliteClean®
Upplev fantastiska resultat med SatelliteClean®. Denna 
sprayarm har tre gånger bättre täckning än standarden. 
Detta eftersom den dubbla roterande armen ständigt 
ändrar sprayvinkeln. Vattnet når varenda hörn. För en 
grundlig rengöring. 

Each glass. 
Positioned for protection
The GlassHolder provides complete safety for all glassware. SoftGrips and 
SoftSpikes are specifically designed to hold glasses in place. Preventing 
damage from occurring in each cycle.

Varje glas diskas till perfektion. Ingen handdisk behövs
GlassCare System i den avancerade diskmaskinen hanterar glasen på ett 
särskilt sätt under hela diskprocessen. Den unika SoftGrip-funktionen ser till att 
dina finglas på fot hålls ordentligt på plats under hela programmet.

Produktfördelar

• Touchkontroll
• Extra spolnivå i taket
• Autosensor
• Sliding Door
• Visning av återstående programtid
• Auto Off
• 7 program, 3 temperaturer
• Senare start från 1 till 24 timmar
• Övre korgen går att justera i höjdled, även då den är fullastad
• Display visar: Fördröjd start, Återstående programtid, Servicekod
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Familj MaxiFlex
EU-betyg Energi/Disk/Tork A+++/A/A

Diskprogram
160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, 

AUTO Sense, Eco, Machine Care, 
Quick 30 Minutes

Ljudnivå IEC 60704, dB(A) 42
Kapacitet IEC-kuvert 14
Årlig energiförbrukning, kWh 237
Årlig vattenförbrukning, liter 2940
Installation Helintegrerad
HöjdxBreddxDjup, mm 818x596x550
Inbyggnadsmått 820-880x600x550
Invändig belysning No
Sladdlängd, (ca) m 1.5
Längd tömningsslang, cm 150
Tilloppsslang, cm 150
Tilloppsslang, typ Aqua control
Vattenanslutning Varmt/Kallt
Deklarerat program Eco 50
Sprayarm, typ Satellitsprayarm
Typ av sprayarm i tak: Sprayarm
Material i trumman Rostfritt stål
Element typ Dold
Display LED indikator
Extra inställningar GlassCare, XtraPower

Översvämningsskydd Hel botten och flottör
Säkring, A 10
Spänning, V 230
Nettovikt, kg 37.08
Produktnummer (PNC) 911 536 480
EAN-kod 7332543712878

Tekniska specifikationer
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