
FSE74717P Vaatwasser

Kwetsbaar glaswerk is bij deze vaatwasser in goede handen

Ook krachtige vaatwassers dienen voorzichtig met glaswerk om te gaan.
Gelukkig heeft de bovenste korf in deze vaatwasser SoftGrips en SoftSpikes
die je glazen stevig vasthouden en ervoor zorgen dat ze niet bekrast worden of
breken.

Superieure reiniging en de beste
glaswerkverzorging
Uw delicate glazen kunnen niet veiliger gereinigd
worden dankzij de AEG SoftGrip en SoftSpikes, die
uw glazen perfect vasthouden zodat ze niet
beschadigd worden.

Aanpasbare ruimte en handige reiniging met
MaxiFlex
De MaxiFlex-lade is ontworpen voor bestek en
keukengerei van elk formaat, klein, groot of met een
afwijkende vorm. Flexibele verdelers en een maximale
hoogte zorgen ervoor dat er plaats is voor eender
welke lading. Vrijwel alles kan er in één keer in en

Meer voordelen :
Afwascycli op maat met één vingerdruk dankzij QuickSelect.•

SatelliteClean® biedt een tot wel drie keer beter bereik. Voor een krachtige
reiniging.

•

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

Kenmerken :

Installatie: Volledig integreerbaar•
Schuifscharnieren voor flexibele
installatie

•

QuickSelect: digitale schuifregelaar•
ProClean™: superieure reiniging met
minimaal energieverbruik

•

XXL capaciteit – meer ruimte dan
eender welke andere vaatwasser

•

Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
voor maximaal waterbereik

•

Water- en energieverbruik: 11 L, 0.757
kWh voor Eco cyclus

•

Betaalbaar met ecocheques bij de
handelaars die dit betaalmiddel
aanvaarden.

•

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

•

Optie Extra Silent: voor extreem stille
werking, slechts 40 dB(A)

•

MaxiFlex: de meest flexibele
besteklade

•

Uitgestelde start 1-24 u•
BeamOnFloor met 2 kleuren•
Sensorlogic watersensor•
AirDry technologie met AutoDoor
systeem

•

Warmwateraansluiting tot 60°C•
Indicatie zout en glansspoelmiddel•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 818x596x550•
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm : 820-900x600x550•
Aansluitwaarde (W) : 1550-2200•
Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) : 42•
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369) : B•
Aantal couverts (EU 2017/1369) : 15•
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) : C•
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369) : 1.121•
Droogprestatie-index (EU 2017/1369) : 1.061•
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh) (EU
2017/1369) : 0.757

•

Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh) (EU
2017/1369) : 76

•

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) : 11

•

Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369) : 4:00•
Constructietype : inbouw•
Installatie : volledig integreerbaar•
Sproeiniveau bovenaan : Plafondsproeiarm•
Sproeiarm onderaan : Satellietsproeiarm•
Lengte watertoevoerslang (cm) : 180•
Lengte waterafvoerslang (cm) : 180•
Zekering : 10•
Voltage (V) : 200-240•
PNC Code : 911 434 806•
EAN Code : 7332543840519•

Productbeschrijving :

ProClean, 42 dB, 60 cm,
11 L, 7 prog./4 temp., 15
couverts, 24 u
startuitstel, inverter
motor,
schuifscharnieren, Beam
on floor, QuickSelect,
Extra Silent (40dB),
Machine Care, MaxiFlex
lade, Soft Grips, Soft
Spikes,
binnenverlichting
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