
FFB62700PW Myčka nádobí

Dokonalý výsledek mytí

I natěsno vložené nebo větší kusy nádobí si zaslouží
perfektní čistotu. Přídavné satelitní sprchovací rameno
zajistí, že se důkladné očisty dočká každý milimetr
nádobí v myčce. Těšte se na skvělé výsledky mytí.

Vynikající péče a zářivost i bez ručního mytí

Systém GlassCare dokonale zafixuje křehké sklenice,
a tak jim zajistí perfektní péči. Technologie SoftGrip
během mytí drží sklenice na víno za stopku. A měkké
pryžové hroty SoftSpikes® sklu vytvoří podpůrnou
podložku.

Beze skvrn díky přirozenému sušení

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu
maximalizuje sušicí výkon a zároveň minimalizuje
spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem
sušícího cyklu pootevřou o 10 centimetrů, aby dovnitř
vnikl vzduch, který nádobí dosuší.

Další benefity
Speciální program zajistí dokonalou ochranu skleněného nádobí•

Specifikace

Instalace: Volně stojící spotřebič•
Třídy (en.třída/mytí/sušení): A++ / A / A•
Kapacita mytí: 15•
Úrověň hluku: jen 44 dB(A)•
Spotřeba vody a energie: 10.2 l, 0.932
kWh

•

Šetrná funkce pro sklo•
 6 programů, 4 teplot(y)•
Mycí programy: 30 MIN 60°,
AutoSense 45°-70°, Eco, extra tichý,
sklo 45°C, intenzivní 70°C

•

Systém ProWater s doplňkovým
horním ostřikovacím ramenem

•

Systém sušení: Technologie AirDry•
Panel s textem a symboly•
Funkce odloženého startu 1-24 hodin•
Vodní senzor detekuje úroveň
zašpinění vody a upravuje spotřebu
vody

•

Indikátor doplnění soli•
Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h,
fáze sušení, konec, extra hygienický,
vybraný program, indikátor pro leštidlo,
fáze oplachování, sůl, úspora času,
fáze mytí, XtraDry

•

Výškově nastavitelný horní košík,
dokonce i při plném naložení

•

Horní košík má 2 skládací držáky, 2
skládací drátěné držáky pro skleničky,
2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro
vinné sklenky, skládací poličky na
šálky, Plastové držadlo

•

Technické specifikace

Barva ovládacího panelu : Bílá•
Programy : 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, extra tichý, sklo
45°C, intenzivní 70°C

•

Počet programů : 6•
Počet teplot : 4•
Indikátory funkcí : zpožděný start, leštidlo, sůl•
Systém motoru : Invertor motor•
Paprsek na podlaze : -•
Dětské zabezpečení : -•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Systém sušení : Technologie AirDry•
Vlastnosti dolního koše : 2 rozložitelné talířové poličky, Plastové
držátko

•

Vlastnosti horního koše : 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné
držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro
vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo

•

Typ horního koše : Nastavitelný (i tehdy, je-li v něm nádobí)•
Držáky šálků : 4 plastické•
Vodní senzor : Ano•
Zařízení proti zaplavení : spínací plovák•
Typ napouštěcí hadice : Aqua control•
Displej zobrazuje : zpožděný start, zbývající čas, servisní kód•
Výška (mm) : 850•
Šířka (mm) : 596•
Hloubka (mm) : 610•
Čistá hmotnost (kg) : 43.38•
Značka : AEG•
Model : FFB62700PW•
Instalace : Volně stojící spotřebič•
Počet jídelních souprav : 15•
Energetická třída : A++•
Účinnost mytí : A•
Účinnost sušení : A•
Hlučnost dB(A) : 44•
Příkon (W) : 1950•
Spotřeba energie (kWh) : 0.95•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 270•

Popis výrobku

AEG911 414 374


