
FSE73700P Vaatwasser

Ongeëvenaarde dekking, volledig schoon

De geavanceerde AEG-vaatwasser reinigt met behulp van de
satellietsproeiarm alle hoeken in de machine. De baanbrekende technologie,
de eerste ter wereld, houdt in dat water op alle plekken in de vaatwasser en
van de lading komt - beter dan alle andere apparaten op de markt. Met behulp
van een goede waterstroom worden zelfs volle ladingen of grote items grondig

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.

Past zich aan elk item aan

Dankzij het ProZone-programma kunt u verschillende
instellingen gebruiken om de bovenste en onderste
korf tegelijk te reinigen. Het perfecte programma voor
het reinigen van gemengde ladingen.

Meer voordelen :
Superieure reiniging met de beste bescherming voor uw delicaat glaswerk•

Kenmerken :

Installatie: Volledig integreerbaar•
Schuifscharnieren voor flexibele
installatie

•

ProClean™ vaatwasser voor
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, 0.857
kWh voor Eco 50°C

•

Inverter motor•
ExtraSilent: extreem stil programma 40
dB

•

 7 programma's, 5 temperaturen•
3 digit display•
Uitgestelde start 1-24 u•
TimeSaver-functie om de cyclusduur
met 50% te verminderen

•

BeamOnFloor met 2 kleuren•
Sensorlogic watersensor•
Uitneembare besteklade•
Optie ExtraHygiëne•
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°,•

Technische gegevens :

Afmetingen (HxBxD) in mm : 818x596x550•
Geluidsniveau (dB) : 42•
Aantal couverts : 15•
Energieklasse : A+++•
Wasresultaat : A•
Droogresultaat : A•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 241•
Energieverbruik (kWh) : 0.857•
Verbruik in 'uit'-stand (W) : 0.1•
Verbruik in stand-by (W) : 5•
Jaarlijks waterverbruik (L) : 3080•
Gedeclareerd programma : Eco 50°C•
Duur standaardprogramma (min) : 225•
Duur van stand-by na einde cyclus (min) : 5•
Installatie : Inbouw•
Installatie : Volledig integreerbaar•
Inbouwafmetingen (HxBxD) in mm : 818x600x570•
Zekering : 10•
Aansluitwaarde (W) : 1550-2200•
Netspanning (V) : 200-240•
PNC Code : 911 434 417•

Productbeschrijving :

Volledig integreerbare
vaatwasser, ProClean,
42dB, 60cm, 10.2l,
7prog./5temp., 15
bestekken, 24u
startuitstel, inverter
motor,
schuifscharnieren,
TimeSaver, XtraDry,
Beam on Floor, A+++AA
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