
FSS52615Z Afwasautomaat

Aangepaste cycli, volledige reiniging

Geavanceerde sensoren in AEG-vaatwassers passen automatisch de tijd,
temperatuur en het waterverbruik aan naar gelang het niveau van vuilheid van
elke lading. Elke lading wordt dus apart bekeken met elke keer weer de beste
resultaten.

Speciaal ontworpen bescherming voor uw delicate glaswerk

Glazen zijn vaak de meest delicate items in uw vaatwasser en kunnen dus wel
wat extra zorg gebruiken. Het bovenste rek van deze vaatwasser is uitgerust
met rubberen noppen om de glazen te ondersteunen en te beschermen. De
SoftSpikes zijn ideaal om uw glazen en mokken rechtop te houden, zodat ze
niet kunnen omvallen en breken.

Klaar wanneer u dat wilt

Benut uw tijd optimaal met de uitgestelde start-functie
van onze vaatwassers. Stel de programmatijd in die
bij u past en geniet van het gemak dat uw vaat wordt
gereinigd wanneer het u uitkomt.

Meer voordelen :
Met de Beam-on-floor-technologie ziet u onmiddellijk de status van uw afwas•

Kenmerken :

Afwasprogramma's: 30 minuten 60°C,
AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45°,
intensief 70°C

•

5 Programma's, 4 temperaturen•
Water- en energieverbruik: 9.9 liter,
0.92 kWh bij Eco 50°C

•

Startuitstel tot 24 uur•
BeamOnFloor indicator, twee kleuren•
Sensorlogic watersensor•
In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij
volle lading

•

Op hoogte installeerbaar•
AutoOff functie•
Schuifscharnieren voor flexibele
installatie

•

Warmwateraansluiting tot 60°C•
AquaControl•

•

Inverter motor met 10 jaar garantie•
Geluidsniveau: 44 dB•
TimeSaver-functie om de cyclusduur
met 50% te verminderen

•

XtraDry optie: voor een extra boost aan
het droogresultaat

•

AirDry technologie met AutoDoor
systeem

•

Glasprogramma 45°C•

Technische gegevens :

Energie-efficiëntieklasse : A++•
Droogresultaat : A•
Geluidsniveau (dB) : 44•
Standaardcouverts : 13•
Installatie : inbouw•
Buitenmaten hxbxd (mm) : 818x596x550•
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) : 820-880x600x550•
Afwasresultaat : A•
EU ecolabel : None•
Energieverbruik per jaar (kWh) : 262•
Energieverbruik per cyclus (kWh) : 0.92•
Waterverbruik per cyclus (liter) : 9.9•
Waterverbruik per jaar (liter) : 2775•
Programmaduur (min) : 237•
Declaratie programma : Eco 50°C•
Kleur bedieningspaneel : Grijs•
Ampère : 10•
Aansluitwaarde (W) : 1950•
Netspanning (V) : 220-240•
Productnummer : 911 536 306•
EAN Code : 7332543548002•

Productbeschrijving :

Volledig integreerbare
vaatwasser, 5 progr./4
temp., Display,
Startuitstel 24u, 13
couverts, 9,9L, 44 Db,
SlidingHinge
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