
Uscare naturală cu AirDry
Noua tehnologie AirDry vă permite să eficientizaţi la maximum uscarea cu 
ajutorul fluxului natural de aer. Ușa se deschide automat în ultima fază a 
ciclului de uscare pentru a permite aerului să circule în interiorul cuvei. Astfel, 
vasele sunt uscate natural, fără consum suplimentar de energie.

Funcţie TimeBeam
Datorită funcţiei TimeBeam veţi fi mereu la curent cu starea ciclului de spălare. 
Atât timp cât ciclul este încă în desfășurare, tehnologia TimeBeam proiectează 
timpul rămas cu o lumină clară, roșie, pe podea. Simplu, direct și eficient.

QuickSelect cu WiFi - întreţinere fără efort

QuickSelect cu WiFi trimite notificări privind întreţinerea 
și ghiduri clare pas cu pas direct pe telefon, prin 
intermediul aplicaţiei My AEG Kitchen. Astfel, puteți rula 
programul Machine Care atunci când este recomandat, 
pentru a vă menţine mașina de spălat vase în stare 
optimă de funcționare mai

SatelliteClean® - curăţare temeinică a vaselor
Beneficiaţi de spălare impecabilă a vaselor cu 
SatelliteClean®. Acest braţ de pulverizare are o 
acoperire de trei ori mai bună decât standardul. 
Datorită faptului că braţul cu rotaţie dublă își schimbă 
constant unghiul de pulverizare, apa ajunge peste tot în 
cuvă, iar vasele sunt curăţate temeinic.

Spaţiu suficient pentru toate ustensilele în sertarul 
MaxiFlex
Tacâmurile și ustensilele de orice dimensiune, oricât de 
mari și în orice formă pot fi spălate într-un singur ciclu 
cu sertarul MaxiFlex. Separatoarele flexibile pot fi 
amplasate în funcţie de încărcătură, iar adâncimea 
sporită asigură spaţiu suficient pentru  toate articolele 
voluminoase.

Spălare personalizată a vaselor. Spălare eficientă
În sertarul MaxiFlex încap tipuri diferite de ustensile. De la mai multe seturi de 
tacâmuri, la ustensilele voluminoase. Separatoarele flexibile pot fi amplasate 
în funcţie de încărcătură. Articolele plate sunt separate de articolele mai mari, 
iar adâncimea sporită crește capacitatea fiecărui ciclu, pentru o spălare 
eficientă și

Beneficii & caracteristici

• Instalare: Complet incorporabil
• Clasa de energie / Performanta la spalare / Performanta la uscare: A / A / A 
• Maşină de spălat vase pentru instalare pe înălţime
• Capacitate de incarcare:15 seturi seturi de vase
• Nivel de zgomot: 39 dB
• 7 programe, 4 temperaturi
• Programe: 160 minute, 60 minute, 90 minute, AUTO Sense, Eco, Curăţare 
mașină, Quick 30 minute
• Sistem uscare: cu tehnologie AirDry 
• Afișaj LCD în mai multe limbi
• Start întârziat de la 1h la 24h
• SENSORLOGIC 
• Senzorul de apa detecteaza nivelul de murdarie si regleaza consumul de apa
• Indicatori pentru sare și soluţie de clătire
• Alte opţiuni: Semnal sonor, Start intarziat 1h-24h, Extra silentios, GlassCare, 
Clatire suplimentara, Sare, Time beam White, XtraPower
• TimeBeam® - timpul rămas este proiectat pe podea
• Lumină interioară pentru o vizibilitate mai bună înăuntrul mașinii
• Coș superior reglabil pe înălţime, chiar și atunci când mașina de spălat este 
complet încărcată
• Coș superior cu 2 suporturi rabatabile, 2 suporturi din sârmă, rabatabile, 
pentru pahare, 2 randuri suporturi moi, 6 suporturi moi pentru pahare de vin, 
Raft suport de cani - rabatabil, S/steel handle AEG, Side basket handles 
• Coș inferior cu 4 randuri suporturi farfurii, Maner inox 
• Dimensiuni incastrare I(min/max)xLxA (mm): 820/900 x 600 x 570 
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Capacitate seturi vase 15
Număr programe 7
Număr temperaturi 4
Clasă eficienţă energetică - spălare D
Consum energie 100 cicluri spălare 
Eco, kWh 86

Consum energie/ciclu spălare Eco, 
kWh 0.86

Consum energie în stand-by, W 0.5
Durată program Eco, h:min 4:00
Nivel zgomot, db(A) 39
Consum energie start întârziat, W 4
QuickSelect Nivel 4, afișaj TFT

Programe de spalare
160 minute, 60 minute, 90 minute, 

AUTO Sense, Eco, Curăţare mașină, 
Quick 30 minute

Braţ de pulverizare superior Braţ de pulverizare din plafon
Braţ de pulverizare inferior Braţ pulverizare tip Satellite
Coș superior Ajustabil și la capacitate max.
Capacitate XXL Da
Tip produs încorporabil
Dimensiuni ÎxLxA, mm 818x596x550
Dimensiuni nișă ÎxLxA, mm 818x600x570
Cablu alimentare, m 1.6

Culoare Negru

Specificatii tehnice
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