
FSE63807P pomivalni stroj

Prvi s košaro »dvigni in naloži« na svetu.
Približajte si posodo
ComfortLift® spremeni pomivanje v pomivalnem stroju
s prvo košaro »dvigni in naloži« na svetu. Ta
izpopolnjen mehanizem dvigne košaro na udobno
višino. Za enostavno polnjenje in praznjenje stroja.
Pomivalni stroj na povsem novi ravni.

Nežno dvigne na višjo raven

Novi edinstveni ComfortLift pomivalni stroj je prvi
pomivalni stroj na svetu, ki vam omogoča, da nežno
zdrsnete in dvignete spodnjo košaro navzgor. Vaši
bleščeči krožniki in posoda se nežno dvignejo na
priročno delovno višino. Kar vam omogoča

Preprosto zlaganje in odstranjevanje vseh pripomočkov

Zaradi prostornega in odstranljivega nosilca za jedilni pribor tega pomivalnega
stroja je zlaganje, pomivanje in odstranjevanje pripomočkov iz njega preprosto.
Izdelan z namenom zagotavljanja najboljšega izkoristka prostora in
funkcionalnosti. Ima celo podaljšan prostor za dolge in večje pripomočke.

Prednosti izdelka:
Prilagojeni cikli pomivanja z enim samim dotikom z uporabo QuickSelect.•

Tehnologija žarka na tleh, ki vam omogoča pregled stanja na prvi pogled.•

SatelliteClean® zagotavlja do trikrat boljšo pokritost. Za učinkovito pomivanje.•

Značilnosti:

Upravljanje na dotik•
Zamik vklopa od 1 do 24 ur•
Senzor za vodo prilagodi količino vode
glede na umazanost vaše posode

•

Indikator soli in tekočine za lesk•
 predal za jedilni pribor z ročajem iz
nerjavečega jekla, predal za nože

•

Možnost nastavljanja višine polne
zgornje košare

•

Pomivalni stroj ComfortLift®•
Zgornja košara: 2 zložljiva nosilca, 2
prilagodljiva nosilca kozarcev, 2 mehki
gumirani konici SoftSpikes, 6 mehkih
gumiranih konic SoftGrip za vinske
kozarce, nastavljivi nosilci skodelic,
ročica na košari iz nerjavečega jekla,
stranske ročice

•

Spodnja košara: 4 foldable plate racks
Comfort Lift®, ročica na košari iz
nerjavečega jekla

•

Tehnične značilnosti:

Št. standardnih pogrinjkov : 13•
Razred energijske učinkovitosti : A+++•
Glasnost (dB(A)) : 44•
Spodnja pršilna ročica : Satelitska pršilna roka•
Sistem sušenja : tehnologija AirDry•
Programi pomivanja : 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes,
AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes

•

Zunanje mere (VxŠxG) v mm : 818x596x550•
Namestitev : popolnoma integrirani aparat•
Tečaji z dvojnim gibanjem : Sliding•
Priklop vode na dovodno cev : hladna ali vroča•
Število programov : 7•
Število temperatur : 4•
Učinkovitost čiščenja : A•
Učinek sušenja : A•
Letna poraba el. energije (kWh) : 234•
Letna poraba vode (l) : 3080•
Water cons. (l) (2010/30/EC) : 11•
Priporočeni program : Eco 50 °C•
Zaščita proti izlivu vode : plavajoče stikalo•
Najvišja raven škropljenja : zgornja meja•
Možnosti : Extra Silent, GlassCare, XtraPower•
Barva vrat : brez•
Kolesa : 2 nastavljivi nogici spredaj+ nastavljivi zadnji nogici,
nastavljive od 0 do 8 cm

•

Varovalka (A) : 10•
Frekvenca (MHz) : 50•
Moč (V) : 220-240•
Dolžina kabla (m) : 1,6•
PNC koda : 911434535•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•
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