
FSE83800P Vaatwasser

COMFORTLIFT

Een vaatwasser die ontworpen is om rond uw
behoefte te werken. De nieuwe Comfortlift-vaatwasser
van AEG is uniek: het is de eerste ter wereld die het
onderste rek omhoog kan laten komen. Uw glanzende
vaat en pannen worden behoedzaam naar een

Handig in- en uitladen van alle vaat

De ruime en uitneembare besteklade van deze
vaatwasser maakt het laden, wassen en uitladen van
uw bestek en keukengerei makkelijker dan ooit. Ze is
speciaal ontworpen voor optimale ruimte en
functionaliteit, kan tot 13 bestekken aan en beschikt

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.

Meer voordelen :
Natuurlijke luchtstroom met AirDry•

Kenmerken :

ProClean™ vaatwasser voor
superieure reiniging met minimaal
energieverbruik

•

XXL capaciteit – meer ruimte dan
eender welke andere vaatwasser

•

Satellietsproeiarm en 5 sproeiniveaus
voor maximaal waterbereik

•

Vaatwasprogramma's: AutoSense
45°C-70°C, Eco, Extra Silent, Glas
45°C, Intensief 70°C, PRO ZONE,
Quick Wash, Spoelen

•

8 programma's, 5 temperaturen•
Uitneembare besteklade•
Water- en energieverbruik: 11 l, 0.832
kWh voor Eco 50°C

•

Uitgestelde start 1-24 u•
TimeBeam®, indicatie van de
resterende tijd op de vloer

•

Sensorlogic watersensor•
In de hoogte verstelbare bovenkorf,
ook bij volle lading

•

AutoOff functie•
Schuifscharnieren voor flexibele
installatie

•

Warmwateraansluiting tot 60°C•
AquaControl•
Inverter motor•
ExtraSilent: extreem stil programma 40
dB

•

Geluidsniveau: slechts 42 dB•
TimeSaver-functie vermindert de
cyclusduur met 50%

•

Optie ExtraHygiëne•
XtraDry: activeer deze optie om het
droogresultaat een boost te geven

•

AirDry technologie met AutoDoor
systeem

•

Technische gegevens :

Commerciële energieklasse : A+++•
Droogresultaat : A•
Geluidsniveau (dB) : 42•
Aantal couverts : 13•
Installatie : Inbouw•
Afmetingen (HxBxD) in mm : 818x596x550•
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm : 820-900x600x570•
Wasresultaat : A•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 234•
Energieverbruik (kWh) : 0.832•
Waterverbruik (L) : 11•
Jaarlijks waterverbruik (L) : 3080•
Duur standaardprogramma (min) : 232•
Gedeclareerd programma : Eco 50°C•
Kleur bedieningspaneel : Inox•
Lengte watertoevoerslang (cm) : 180•
Lengte waterafvoerslang (cm) : 180•
Zekering : 10•
Aansluitwaarde (W) : 1550-2200•
Netspanning (V) : 200-240•
EAN Code : 7332543526291•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•
Adviesprijs : 1399.99•

Productbeschrijving :

Volledig integreerbare
vaatwasser, ProClean,
ComfortLift, 42dB,
60cm, 11l,
8prog./5temp., 13
bestekken, 24u
startuitstel, inverter
motor,
schuifscharnieren,
TimeSaver, XtraDry,
Beam on Floor, A+++AA
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