
Gwarantuje suche naczynia dzięki automatycznej technologii AirDry.
Technologia AirDry wykorzystuje naturalny obieg powietrza do zakończenia 
cyklu suszenia. Automatycznie otwiera drzwi na 10 cm w ostatniej części 
cyklu, do czasu wyładowania zmywarki. Naturalny sposób na uzyskanie 
maksymalnego wysuszenia przy jednoczesnym skutecznym zredukowaniu 
kosztów energii. 

Funkcja opóźnienia rozpoczęcia programu (1-24 h)
Zmywarka, która zmywa wtedy, gdy tego potrzebujesz. 
Dzięki funkcji opoźnienia rozpoczęcia programu 
możesz załadować zmywarkę w dogodnej chwili i 
zaprogramować ją tak, aby zmywanie skończyło się w 
odpowiednim czasie.

Idealnie czyste i lśniące naczynia – po każdym 
cyklu zmywania
Program AutoFlex z inteligentnym czujnikiem podczas 
każdego cyklu zmywania dostosowuje zużycie wody i 
energii do wielkości wsadu i stopnia zabrudzenia 
naczyń. Dzięki temu zmywarka zużywa ich tylko 
niezbędną ilość, aby naczynia były idealnie czyste. Bez 
marnowania wody, energii i czasu. Tylko lśniąca

TimeManager
Musisz szybko umyć naczynia? Pomoże Ci w tym 
funkcja TimeManager, która pozwala skrócić czas 
trwania cyklu o połowę.  

Zmywarka wolnostojąca z technologią AirDry i funkcją TimeManager.

Wnętrze, które pomieści wszystkie naczynia
Możliwość pełnej adaptacji wnętrza zmywarki pozwala na zmieszczenie w niej 
wszystkich naczyń. Unikalne składane wsporniki i unoszony kosz umożliwiają 
dostosowanie przestrzeni do każdego kształtu i rozmiaru.

Funkcje

• Programy: 6, temperatury: 4
• Instalacja: wolnostojąca
• Programy zmywarki: AutoFlex 45°-70°, Eco 50, GlassCare 45°, intensywny 
70°, QuickPlus 60°, płukanie i wstrzymanie
• Wskaźniki: opóźnienie startu 1-24 h, faza suszenia, Mój Ulubiony, wybrany 
program, dodatkowe płukanie, sól, TimeManager, faza cyklu, XtraDry
• Panel z symbolami
• Automatyczne wyłączanie
• Informacja o długości cyklu
• Zawiasy standardowe
• SENSORCONTROL: wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera 
poziom zużycia wody.
• Wskaźniki soli i nabłyszczacza
• Górny kosz z funkcją FlexiLift
• Regulowany górny kosz, także z pełnym załadunkiem
• Górny kosz: 2 x stabilizatory SoftSpikes, składane uchwyty na filiżanki
• Dolny kosz: 2 składane stojaki na naczynia
• Kosz na sztućce
• Zabezpieczenie przed zalaniem
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Typ produktu Zmywarka
Instalacja wolnostojąca
Kolor biały
Kolor panelu biel
QuickSelect nie
Technologia AirDry tak
Kolor wyświetlacza pomarańczowy
Kolor drzwi biel
Oświetlenie wewnętrzne nie
Liczba kompletów IEC (2010/30/EC) 9
Efektywność energetyczna 
(2010/30/EC) A+

Efektywność zmywania (2010/30/EC) A
Efektywność suszenia (2010/30/EC) A
Roczne zużycie energii [kWh] 
(2010/30/EC) 222

Zużycie energii - urządzenie wył. [W] 
(2010/30/EC) 0,5

Roczne zużycie wody [l] (2010/30/EC) 2775
Deklarowany program (2010/30/EC) Eco 50
Stan. czas programu [min.] 
(2010/30/EC) 245

Poziom hałasu [re 1 pW] (2010/30/EC) 47

Zużycie wody [l] (2010/30/EC) 9,9
Dolne ramię natryskowe standardowe
Automatyczne wyłączanie tak
Liczba programów 6
Liczba temperatur 4
Długość węża doprowadzającego [cm] 150
Długość węża odprowadzającego [cm] 150
Zawiasy ślizgowe nie
Przewód [m] 1,5
Napięcie [V] 220-240
Pobierana moc [W] 1950
Wymagany bezpiecznik [A] 10
Wysoka zabudowa nie
Waga netto [kg] 36,45
Wysokość [mm] 850
Szerokość [mm] 446
Głębokość [mm] 615
Kod produktu (PNC) 911 056 030
Kod EAN 7332543542581

Specyfikacja techniczna
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