
Klart när det passar dig
Utnyttja tiden maximalt med hjälp av funktionen för 
fördröjd start i våra diskmaskiner. Ställ in en programtid 
som passar dig i förväg och njut av ren disk när du 
behöver den. 

Torkar naturligt
AirDry teknologin gör att luckan öppnas 10 cm 
automatiskt i det sista skedet. Torkar din disk naturligt 
och är mer energisnålt.

ALLA FORMER. ALLA TYPER AV ARRANGEMANG
I den avancerade diskmaskinen kan du omorganisera facken inuti efter dina 
behov. Unika hopvikbara ställ och löstagbara korgar gör att all disk du stoppar 
in kan få plats. 

Med TimeSaver-funktionen på den här diskmaskinen kan du kapa 
programlängden med hälften. På det här sättet kan du vara säker på att 
tallrikarna är klara att användas när du behöver dem igen. Perfekt när du har 
gäster.  

Halvera programtiden - spara tid
Med TimeSaver-funktionen på den här diskmaskinen kan du kapa 
programlängden med hälften. På det här sättet kan du vara säker på att 
tallrikarna är klara att användas när du behöver dem igen. Perfekt när du har 
gäster. 

Produktfördelar

• Auto Off
• Panel med symboler
• Autosensor
• Torksystem: AirDry
• Senare start från 1 till 24 timmar
• Bestickkorg
• AutoSense-program
• TimeSaver - upp till 50% kortare disktid
• Glasprogram
• Autosensor
• AquaControl inloppsslang
• Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
• Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
• Övre korgen går att justera i höjdled, även då den är fullastad
• Överkorg med: 2 Red softspikes, Fällbara kopphyllor, Plastic coloured handle
• Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Plastic coloured handle
• Program: 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45°, Intensiv 70°
• AirDry

Underbyggd Diskmaskin med AirDry 13 kuvert
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Installation Underbyggd
Produktmått H x B x D, mm 818x596x590
Inbyggnadsmått 820-880x600x570
Färg Rostfri
Antal kuvert 13
DoorFitKit Nej
Typ av bestickkorg/låda Bestickkorg
SprayZone -
Antal program 5
Antal temperaturer 4
Ljussignal på golvet -
Invändig belysning Nej
Energiklass D
Ljudnivå (dB) 44
Ljudklass B
Diskeffektbetyg 1.13
Torkeffektbetyg 1.07
Energiförbrukning (100 cykler) 84
Vattenförbrukning, liter per cykel 
(baserat på eco-programmet) 9.9

Typ av gångjärn Standard
Total effekt, W 1950
Säkring, A 10
Sladdlängd, (ca) m 1.5
Längd tömningsslang, cm 150

Tilloppsslang, cm 150
Tilloppsslang, typ Aqua control
Översvämningsskydd Hel botten och flottör
Vattenanslutning Varmt/Kallt
Typ av sprayarm i tak: -
Övre Sprayarm Standard spray arm
Sprayarm, typ Standard
Extra funktioner Time Saver, XtraDry
PVC-fri -
Hjul/Fötter 3 justerbara fötter, 0 till 6 cm
Höjd Disklucka No wooden panel-No wooden panel
Tillåten Vikt Disklucka, kg No wooden panel-No wooden panel
Display LED indikator
EAN-kod 7332543777204
Produktnummer (PNC) 911 544 048

Tekniska specifikationer
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