
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. 

Anpassningsbart utrymme och bekväm rengöring 
med MaxiFlex
I MaxiFlex-lådan ryms bestick och köksredskap i 
många olika storlekar, oavsett om de är stora eller har 
annorlunda form. Flexibla avdelare och maximerat djup 
betyder att den kan anpassas. De flesta föremålen kan 
stoppas in och diskas på en gång.

Full koll på ett ögonkast
Fullständigt integrerad diskmaskin med smart beam-on-
floor-teknologi som ger dig full koll. En röd ljuspunkt 
projiceras på golvet när programmet går och ändrar 
färg till grön när disken är klar. Smidigt och effektivt.

ComfortLift, lyft disken till din nivå med ett enkelt 
handgrepp
Den unika diskmaskinen med ComfortLift är världens 
första diskmaskin där den nedre korgen kan föras ut 
och lyftas upp till en bekväm höjd när du ska fylla och 
tömma den. Du får alltså en maskin som inte bara 
diskar skinande rent, utan också en maskin som är 
anpassad efter dina behov. Med Comfortlift

ComfortLift® revolutionerar diskmaskinen med världens första lyft-och-ladda-
korg. Denna avancerade mekanism lyfter upp korgen till en bekväm höjd. Det 
är enklare att tömma och stoppa in i diskmaskinen. Tar diskmaskinen till en 
helt ny nivå.

Väldens första lyftbara ställ. Tar disken till dig
ComfortLift® revolutionerar diskmaskinen med världens första lyft-och-ladda-
korg. Denna avancerade mekanism lyfter upp korgen till en bekväm höjd. Det 
är enklare att tömma och stoppa in i diskmaskinen. Tar diskmaskinen till en 
helt ny nivå. 

Produktfördelar

• MaxiFlex® 
• XXL-utrymme
• Auto Off
• Panel med symboler
• Touchkontroll
• Display med 3 siffror
• Beam on Floor med 2 färger
• Torksystem: AirDry
• Senare start från 1 till 24 timmar
• AutoSense-program
• TimeSaver - upp till 50% kortare disktid
• Glasprogram
• Autosensor
• AquaControl inloppsslang
• Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
• Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
• ProClean satellitsprayarm 
• Extra spolarm i taket
• ExtraHygiene-tillval
• Övre korgen går att justera i höjdled, även då den är fullastad
• Överkorg med: 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, 6 SoftGrip 
vinglashållare, Fällbar kopphylla, Rostfritt handtag, Sidohandtag
• Underkorg med: 4 fällbara tallriksstöd Comfort Lift®, Rostfritt handtag
• Program: 30 MIN 60°, 89 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, Extra Silent, 
Glasprogram 45°, Intensiv 70°, Maintenance cycle, ProZone, 
Avsköljningsprogram
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Serie och Tema 9000 FLEXI
Installation Underbyggd
HöjdxBreddxDjup, mm 818x596x570
Inbyggnadsmått 820-880x600x570
Energiklass D
Antal kuvert 14
Ljudnivå (dB) 44
Ljudklass B
Färg Vit
Typ av bestickkorg/låda MaxiFlex besticklåda
SprayZone -
SoftGrips 6 SoftGrips
SoftSpikes 1 rad med SoftSpikes
Antal program 10
Antal temperaturer 5
Ljussignal på golvet Röd & Grön
Invändig belysning Nej
DoorFitKit Nej
Diskeffektindex 1.121
Torkeffektindex 1.061
Energiförbrukning (100 cykler) 85
Vattenförbrukning, liter per cykel 
(baserat på eco-programmet) 11

Typ av gångjärn Standard
Total effekt, W 1550-2200

Säkring, A 10
Sladdlängd, (ca) m 1.6
Längd tömningsslang, cm 180
Tilloppsslang, cm 180
Tilloppsslang, typ Aqua control
Översvämningsskydd Hel botten och flottör
Vattenanslutning Varmt/Kallt
Övre Sprayarm Standard spray arm
Sprayarm, typ Satellitsprayarm

Extra inställningar ExtraHygiene, My Favourite, Time 
Saver, XtraDry

Hjul 3 justerbara fötter, 0 till 6 cm
Höjd Disklucka -
Tillåten Vikt Disklucka, kg -
Nettovikt, kg 46.03
Display LED-display, 3 tecken
EAN-kod 7332543781676
Produktnummer (PNC) 911 447 348

Tekniska specifikationer
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