FFB63720PW Astianpesukone
Kattavan tehokas suihkutus.
Tämä AEG-astianpesukone pesee tehokkaasti jopa
lähekkäin asetetut ja suurikokoiset astiat.
Innovatiivinen satelliittisuihkuvarsi takaa, että vesi
suihkuaa kaikkialle koneeseen kattaen jokaisen
astian. Loistavat tulokset kaiken muotoisilla ja
Ensiluokkaiset tulokset ja hellävarainen lasien
käsittely
Ensiluokkaisen hellävarainen käsittely arkalaatuisille
laseille AEG SoftGrip ja SoftSpikes -pidikkeiden
ansiosta. Ne pitävät lasit tiukasti paikoillaan suojellen
niitä vaurioilta.

Luonnollinen kuivaus
Uusi AirDry -tekniikka maksimoi kuivaustuloksen
luonnollisen ilmavirtauksen avulla. Koneen luukku
aukeaa automaattisesti 10cm viimeisen
kuivausvaiheen jälkeen ja kun ohjelma on päättynyt.
Se kuivaa astiasi luonnollisesti ja samalla energiaa

Muita keskeisiä ominaisuuksia:

Muut ominaisuudet:

Tekniset tiedot:

Tuotekuvaus:

• ProWater-pesujärjestelmä ja kolmas
suihkuvarsi katossa
•ProClean -satelliittisuihkuvarsi alhaalla
•ProZone -ohjelma
•Pesuohjelmat: 30 MIN 60°, AutoSense
45°-70°, Eco, Extra Silent, Tehopesu
70°C, ProZone
•Inverter -moottori
•Kuivaustekniikka: AirDry
•XtraDry -toiminto
•Ohjauspaneelissa teksti/symbolit
•Ohjauspaneelissa symbolit
•AutoOff-toiminto
•ExtraHygienia tappaa 99,999%
bakteereista
•Tehokas lämminvesitekniikka
•Jäljellä olevan ajan näyttö
•Muu informaatio/merkkivalot: Ajastin 124 h, Kuivausjakso, Valmis,
ExtraHygienia, Valittu ohjelma,
Huuhtelukirkaste, Huuhtelujakso,
Pehmennyssuola, Ajansäästö,
Pesuvaihe, XtraDry
•Ajastustoiminto 1-24 tuntia
•SENSORLOGIC
•Veden likaisuuden tunnistin
•Automaattinen luukun avaus
•Pehmeät Soft pidikkeet
•Ruokailuvälinetaso
•Yläkorin korkeudensäätö myös täyteen
lastattuna

• Paneelin väri : Valkoinen
•Oven väri : Valkoinen
•Tuoteryhmä : Astianpesukone
•Asennus/sijoitus : Pöytätason alle/kaapistoon
•Väri : Valkoinen
•ColorEnglish : White
•Täyttömäärä (IEC-astiayksikköä, 2010/30/EU) : 15
•Energialuokka (2010/30/EU) : A+++
•Energiankulutus/vuosi (kWh, 2010/30/EU) : 241
•Energiankulutus/pesu (kWh, 2010/30/EU) : 0.857
•OFF-mode energiankul. (W, 2010/30/EU) : 0.1
•Left on-mode energiankul. (W, 2010/30/EU) : 5
•Vuotuinen vedenkul. (ltr, 2010/30/EU) : 3080
•Kuivaustulos (2010/30/EU) : A
•Luokitusohjelma (2010/30/EU) : Säästöohjelma 50°C
•Luokitusohjelman pituus (min, 2010/30/EU) : 232
•Left on-mode pituus (min, 2010/30/EU) : 5
•Äänitaso (dB(A) re 1 pW, 2010/30/EU) : 40
•Vedenkulutus (ltr, 2010/30/EU) : 11
•Pesutulos (2010/30/EU) : A
•Automaattinen virrankatkaisu : On
•Pesuohjelmat (kpl) : 6
•Pesulämpötilat (kpl) : 5
•Yläkori : 2 taittuvaa telinettä, 2 taittuvaa lasitukea, Soft-pidikkeet
(2), Kääntyvät kuppihyllyt, AEG muovikahva
•Taso aterimille : Ruokailuvälinetaso muovikahvalla, •Kuppihylly (kpl) : 4 muovista
•Yläkorin korkeussäätö : Säädettävissä myös täytettynä
•Alakori : 2 alastaittuvaa lautastelinettä, Muovikahva
•Ruokailuvälinekori : •Vedenottoletkun pituus (cm) : 150
•Poistoletkun pituus (cm) : 180
•Virtajohdon pituus (m) : 1,6
•Jännite (V) : 200-240
•Liitäntäteho (W) : 1550-2200
•Tarvittava sulake (A) : 10
•Lapposarja vakiona : -

60 cm, ProClean, 15
astiastoa, Äänitaso: 40
dB(A), Energialuokka:
A+++, AirDry, XtraDry, 6
ohj./5 lämp.,
Pesuohjelmat: 30 MIN
60°, AutoSense 45°-70°,
Eco, Extra Silent,
Tehopesu 70°C,
ProZone. Ajastin 1-24 h,
Pöytätason
alle/kaapistoon,
Asennusmitat
(KxLxS)(mm): 818 x 596
x 580. Väri: Valkoinen
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