
Natuurlijk drogen
De nieuwe AirDry-technologie maximaliseert uw droogprestaties met 
natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste 
droogfase. Het droogt uw vaat op natuurlijke wijze en verlaagt uw 
energiekosten.

De QuickLift-korf is in hoogte verstelbaar, zodat het vaatwerk binnen 
handbereik komt
Geniet van het efficiënte gemak dat de QuickLift-korf biedt. Zelfs bij een 
volledige lading met omvangrijke voorwerpen kun je de hoogte moeiteloos 
aanpassen, zodat je de vaat gemakkelijk kunt laden of verwijderen.

Speciaal ontworpen bescherming voor delicaat glaswerk.
Delicate glazen hebben speciale zorg nodig. De bovenste korf van deze 
vaatwasser is uitgerust met rubberen noppen om glazen te ondersteunen en 
beschermen. De SoftSpikes stabiliseren jouw glazen en drinkbekers en 
voorkomen dat ze omvallen en stukgaan.

Moeiteloze instelling van de afwascyclus met 
QuickSelect 
QuickSelect maakt een optimale bediening van de 
vaatwasser mogelijk. Stel de cyclustijd met de 
schuifbediening in en voeg met één vingerdruk extra 
keuzes toe. De machine doet de rest. Afwassen op 
maat op het meest geschikte moment, én een 
vlekkeloze vaat. 

Krachtig afwassen. Met SatelliteClean®
Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met 
SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer 
beter bereik dan de standaardnorm. Dankzij de dubbele 
roterende arm die voortdurend de sproeihoek wijzigt. 
Het water komt overal. Voor een complete reiniging. 

Volledig integreerbare vaatwasser voor kolomkast, ProClean, 42 dB, 55 cm, 
9.9 L, 7prog./4temp., 12 bestekken, 24u startuitstel, inverter motor, XtraSilent 
(40 dB), Extra Power, GlassCare, SoftSpikes, SoftGrips

Van hoek tot hoek. Volledig bereik
Zelfs dicht op elkaar geplaatste of grotere voorwerpen worden met 
SatelliteClean® van hoek tot hoek gereinigd. De innovatieve sproeiarm 
garandeert dat het water overal komt. Voor een grondige reiniging. Met een 
drie keer beter sproeibereik zorgt hij voor de beste resultaten waar de vaat 
zich ook bevindt.

Voordelen en specificaties

• Installatie: Volledig integreerbaar
• QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
• ProClean™: superieure reiniging met minimaal energieverbruik
• Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus voor maximaal waterbereik
• Water- en energieverbruik: 9.9 L,  0.823 kWh voor Eco cyclus
• Inverter motor
• TouchControl voor het selecteren van programma's en functies
• 7 programma's, 4 temperaturen
• Vaatwasprogramma's: 160 min., 60 min., 90 min., AUTO Sense, Eco, 
Machine Care, Quick 30 min.
• Optie XtraPower: extra reinigingskracht bij sterk bevuilde vaat
• Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
• Bestekmandje
• 3 digit display
• Uitgestelde start 1-24 u
• Sensorlogic watersensor
• AirDry technologie met AutoDoor systeem
• Warmwateraansluiting tot 60°C
• Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
• AutoOff functie
• Op hoogte installeerbaar
• AquaControl
• Geluidsniveau: slechts 42 dB
• Resttijdindicatie
• Binnenverlichting voor optimale zichtbaarheid in de vaatwasser
• In de hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
• Bovenkorf met 2 SoftSpikes, 6 SoftGrips, opklapbare kopjeshouders
• Onderkorf met 4 neerklapbare bordenrekken, Inox handvat
• Voor inbouw in kolomkast
• Watersensor die de zuiverheid van het water controleert 
• Laadcapaciteit: 12 couverts (IEC)
• Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
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Afmetingen (HxBxD) in mm 759x546x550
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in 
mm 762-765x550x580

Aansluitwaarde (W) 1950
Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 42
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) B

Aantal couverts (EU 2017/1369) 12
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) D

Reinigingsprestatie-index (EU 
2017/1369) 1.13

Droogprestatie-index (EU 2017/1369) 1.07
Energieverbruik ecoprogramma per 
cyclus (kWh) (EU 2017/1369) 0.823

Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 82

Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 
2017/1369) 0.5

Energieverbruik in 'Stand-By'-stand 
(W) (EU 2017/1369) 0.5

Waterverbruik ecoprogramma's per 
cyclus (L) (EU2017/1369) 9.9

Programmaduur (h:min) (EU 
2017/1369) 4:00

Installatie Volledig integreerbaar
Lengte watertoevoerslang (cm) 180
Lengte waterafvoerslang (cm) 180
Zekering 10
Voltage (V) 220-240
PNC Code 911 384 151
EAN Code 7332543742547

Technische specificaties
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