
FSB53637Z Vaatwasser

Elk glas perfect proper. Geen handwas vereist

Het GlassCare-systeem in de vaatwasser van AEG
biedt de beste zorg voor glaswerk gedurende het
gehele wasproces. De unieke SoftGrip-functie houdt
de steel en de voet van ieder glas behoedzaam maar
stevig op haar plaats tijdens de volledige duur van het

Elk glas perfect gepositioneerd voor ultieme
bescherming
De glashouder in het onderste rek van de AEG
vaatwassers biedt volledige veiligheid voor al uw
glaswerk. Het onderste rek is uitgerust met SoftGrips
en SoftSpikes, die speciaal zijn ontworpen om glazen
op hun plaats te houden. Zo voorkomt u

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

Meer voordelen :
Natuurlijke luchtstroom met AirDry•

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
voor eenvoudig instellen

•

Water- en energieverbruik: 9.9 l, 0.821
kWh voor Eco 50°C

•

Inverter motor•
TouchControl voor het selecteren van
programma's en functies

•

 7 programma's, 3 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•
Uitgestelde start 1-24 u•
BeamOnFloor met 2 kleuren•
AirDry technologie met AutoDoor
systeem

•

Warmwateraansluiting tot 60°C•
Indicatie zout en glansspoelmiddel
bijvullen

•

AutoOff functie•
AquaControl•
Geluidsniveau: slechts 44 dB•
Resttijdindicatie•
In de hoogte verstelbare bovenkorf,
ook bij volle lading

•

Bovenkorf met 2 SoftSpikes,
opklapbare kopjeshouders

•

Onderkorf met 2 neerklapbare
bordenrekken, Glazenhouder

•

Watersensor die de zuiverheid van het•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 818x596x550•
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm : 820-880x600x550•
Aansluitwaarde (W) : 1950•
Geluidsniveau (dB) : 44•
Aantal couverts : 13•
Energieklasse : A+++•
Wasresultaat : A•
Droogresultaat : A•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 234•
Energieverbruik (kWh) : 0.821•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0.5•
Verbruik in stand-by (W) : 0.5•
Jaarlijks waterverbruik (L) : 2772•
Referentieprogramma voor energielabel : Eco 50°C•
Duur standaardprogramma (min) : 240•
Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 1•
Installatie : Volledig integreerbaar•
Lengte watertoevoerslang (cm) : 150•
Lengte waterafvoerslang (cm) : 150•
Zekering : 10•
Netspanning (V) : 220-240•
PNC Code : 911 536 403•
EAN Code : 7332543671588•

Productbeschrijving :

44 dB, 60 cm, 9,9 L, 7
progr./3 temp., 13
couverts, 24 u
startuitstel, inverter
motor,
schuifscharnieren,
QuickSelect, Machine
Care
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