
FSS5360XZ Vaatwasser

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 bovenrek van deze machine is uitgerust met
rubberen noppen om de glazen te ondersteunen en 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 functie uitgestelde start
van onze vaatwassers. Stel de programmatijd in die 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•

Aangepast afwassen wordt de norm met AEG-vaatwasser met sensoren die
de tijd, temperatuur en hoeveelheid water van de lading automatisch

•

Kenmerken :

Installatie: Volledig integreerbaar•
Schuifscharnieren voor flexibele
installatie

•

Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.832
kWh voor Eco 50°C

•

Inverter motor•
 5 programma's, 4 temperaturen•
3 digit display•
Uitgestelde start 1-24 u•
TimeSaver-functie vermindert de
cyclusduur met 50%

•

BeamOnFloor met 2 kleuren•
Sensorlogic watersensor•
XtraDry: activeer deze optie om het
droogresultaat een boost te geven

•

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•
Vaatwasprogramma's: 30 MIN 60°,
AutoSense 45°C-70°C, Eco, Glass 45°,
Intensief 70°C

•

In de hoogte verstelbare bovenkorf,
ook bij volle lading

•

Bovenkorf met 2 Soft Spikes,
opklapbare kopjeshouders, Plastic
handle

•

Onderkorf met 4 neerklapbare
bordenrekken, Plastic handle

•

Bestekmandje•
Watersensor die de zuiverheid van het•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 818x596x550•
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm : 820-880x600x550•
Aansluitwaarde (W) : 1550-2200•
Geluidsniveau (dB) : 42•
Aantal couverts : 13•
Energieklasse : A+++•
Wasresultaat : A•
Droogresultaat : A•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 234•
Energieverbruik (kWh) : 0.832•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0.1•
Verbruik in stand-by (W) : 0.1•
Jaarlijks waterverbruik (L) : 2775•
Gedeclareerd programma : Eco 50°C•
Duur standaardprogramma (min) : 240•
Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 5•
Installatie : Volledig integreerbaar•
Lengte watertoevoerslang (cm) : 150•
Lengte waterafvoerslang (cm) : 150•
Zekering : 10•
Netspanning (V) : 200-240•
PNC Code : 911 536 293•
EAN Code : 7332543521036•

Productbeschrijving :

Volledig integreerbare
vaatwasser, 42dB,
60cm, 9.9l,
5prog./4temp., 13
bestekken, 24u
startuitstel, inverter
motor,
schuifscharnieren,
TimeSaver, XtraDry,
Beam on Floor, A+++AA
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