
FFB53900ZM Myčka nádobí

Nastavitelný prostor a pohodlné mytí díky funkci
MaxiFlex.
Vložte vše do myčky nádobí díky zásuvce MaxiFlex.
Je navržena tak, aby pojala příbory a náčiní jakékoliv
velikosti. Ať je velké nebo má zvláštní tvar. Flexibilní
dělicí příčky a maximální hloubka zajišťuje
upravitelnost každé náplně. Každý kus nádobí snadno

Výkonné mytí nádobí. S funkcí SatelliteClean®

Zažijte bezvadné mytí nádobí s funkcí
SatelliteClean®. Toto ostřikovací rameno má třikrát
lepší pokrytí, než je běžné. Protože dvojitě rotující
rameno neustále mění úhel ostřiku. Voda dosáhne do
každého koutu. Pro úplné umytí.

Další benefity
Technologie AirDry zajistí přirozené dosušení nádobí•

Specifikace

Instalace: Volně stojící spotřebič•
Třídy (en.třída/mytí/sušení): A+++ / A /
A

•

Plně nerezová úprava: panel, dveře,
lišty, boky

•

Nerezová úprava pro dveře, panel a
sokl

•

Kapacita mytí: 14•
Úrověň hluku: jen 46 dB(A)•
Spotřeba vody a energie: 10.5 l, 0.832
kWh

•

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

•

Systém ProWater s doplňkovým
horním ostřikovacím ramenem

•

Systém sušení: 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,
otevření dveří, fáze sušení, konec,
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 skládací poličky na
šálky, Plastic coloured handle

•

Technické specifikace

Instalace : Volně stojící spotřebič•
Rozměry (mm) : 850x600x625•
Energetická třída : A+++•
Programy : 30 MIN 60°, AutoSense 45°-70°, Eco, sklo 45°C,
intenzivní 70°C

•

Počet jídelních souprav : 14•
Délka kabelu (m) : 1.5•
Délka napouštěcí hadice (cm) : 150•
Délka vypouštěcí hadice (cm) : 150•
Příkon (W) : 1950•
Napájecí napětí (V) : 220-240•
Požad. jištění (A) : 10•
Frekvence (Hz) : 50•
Hlučnost (dB(A)) : 46•
Počet programů : 5•
Počet teplot : 4•
Účinnost sušení : A•
Odhadovaná roční spotřeba (kWh) : 237•
Roční spotřeba vody (l) : 2940•
Obvyklý program : Eko 50•
Zařízení proti zaplavení : spínací plovák•
Typ napouštěcí hadice : Aqua control•
Systém sušení : AirDry•
Typ motoru : Invertor motor•
Čistá hmotnost (kg) : 42.85•
Vodní senzor : Ano•
Displej zobrazuje : zpožděný start, zbývající čas, servisní kód•
FuzzyLogic - množstevní automatika : Ano•
Vlastnosti dolního koše : 4 rozložitelné talířové poličky, Plastic
coloured handle

•

Vlastnosti horního koše : skládací poličky na šálky, Plastic
coloured handle

•

Kolečka a nožičky : 4 nastavitelné nožky, Výšková nastavitelnost
0-1 cm

•

EAN kód produktu : 7332543658305•
Produktové číslo pro partnery : B – Open All•

Popis výrobku
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