
FSE83400P Myčka nádobí

Inteligentní program šitý na míru

Snímače ve vnitřním prostoru myčky automaticky upravují čas, teplotu a
potřebné množství vody v závislosti na tom, jak moc je nádobí zašpiněné.
Každý mycí cyklus vám díky přesnému nastavení přinese optimální výsledky.

Měkké hroty pro bezpečí křehkého skla

Křehké sklenice vyžadují tu nejšetrnější péči. Hroty z měkké pryže v horním
koši této myčky poskytnou křehkým kouskům oporu a ochranu. Technologie
SoftSpikes® účinně stabilizuje vaše sklo, a zamezuje tak jeho poškození.

Načasování je na vás

S funkcí odloženého startu můžete maximálně využít čas, který máte k
dispozici. Pro konkrétní program můžete předem nastavit čas, který vám
vyhovuje, a čisté nádobí bude pro vás pohodlně připraveno v požadovanou
dobu.

More Benefits :
Kontrolujte stav mycího programu pouhým pohledem díky TimeBeam•

Features :

Instalace: vestavná, plně integrovaná
(skrytý ovládací panel)

•

Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A /
A

•

Myčka pro instalaci ve výšce•
Kapacita mytí: 9•
Úrověň hluku: jen 44 dB(A)•
Spotřeba vody a energie: 9.9 l, 0.7 kWh•
Šetrná funkce pro sklo•
 7 programů, 4 teplot(y)•
Mycí programy: 30 MIN 60°,
AutoSense 45°-70°, Eco, extra tichý,
sklo 45°C, PRO 70°, PRO ZONE

•

Systém sušení: AirDry Technology•
Funkce odloženého startu 1-24 hodin•
Vodní senzor detekuje úroveň
zašpinění vody a upravuje spotřebu
vody

•

Indikátor doplnění soli•
Indikace funkcí: budík, konec,
zpožděný start 1-24h, konec, extra
hygienický, vybraný program, indikátor
pro leštidlo, sůl, úspora času, promítání
času na podlahu, XtraDry

•

Výškově nastavitelný horní košík,
dokonce i při plném naložení

•

Horní košík má 2 měkké špičky,
skládací poličky na šálky

•

Dolní košík má 4 rozložitelné talířové
poličky

•

Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 818
x 446 x 550

•

Vestavné rozměry V(min/max)xŠxH
(mm): 820 / 900 x 450 x 550

•

Technical Specs :

Barva dveří : -•
Barva ovládacího panelu : Stříbrná•
Programy : 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, extra tichý, sklo
45°C, PRO 70°, PRO ZONE

•

Počet programů : 7•
Počet teplot : 4•
Indikátory funkcí : zpožděný start, leštidlo, sůl•
Další indikátory : budík, konec, zpožděný start 1-24h, konec,
extra hygienický, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl,
úspora času, promítání času na podlahu, XtraDry

•

Systém motoru : Invertor motor•
Paprsek na podlaze : promítaní času•
Dětské zabezpečení : -•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Systém sušení : AirDry Technology•
Vlastnosti dolního koše : 4 rozložitelné talířové poličky•
Vlastnosti horního koše : 2 měkké špičky, skládací poličky na
šálky

•

Typ horního koše : Nastavitelný (i tehdy, je-li v něm nádobí)•
Držáky šálků : 4 plastické•
Koš na příbory : 45cm Dark Grey•
Vodní senzor : Ano•
Zařízení proti zaplavení : spínací plovák•
Typ napouštěcí hadice : Aqua control•
Vnitřní osvětlení : -•
Displej zobrazuje : zpožděný start, zbývající čas, servisní kód•
Rozměry a instalace : Rozměry•
Výška (mm) : 818•
Možnost výškové instalace : Ano•
Šířka (mm) : 446•
Hloubka (mm) : 550•
Čistá hmotnost (kg) : 37.3•
Energie : Energy supply•
Značka : AEG•
Model : FSE83400P•
Instalace : Vestavěný spotřebič•
Počet jídelních souprav : 9•

Product Description :
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