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AEG - AEG FFB73600ZW - Opvaskemaskine til indbygning

Lydsvag XXL opvaskemaskine i hvid til underbygning, med fleksibel
indretning og plads op til 13 kuverter. Opvaskemaskine er yderst
energirigtig og med AirDry lufttørringsteknologi får du suveræne
tørreresultater på den mest miljørigtige måde.

• Hvert glas bliver perfekt - det er ikke nødvendigt at vaske op i
hånden
GlassCare System i denne avancerede opvaskemaskine giver
specialistpleje til glas under hele opvasken. Den unikke SoftGrip-funktion
holder stilk og fod skånsomt, men solidt i den rigtige position under hele
programmet.

• Effektiv opvask med SatelliteClean
Oplev en perfekt opvask med SatelliteClean. Denne spulearm har tre
gange bedre dækning end standarden. Den dobbelt roterende arm
ændrer konstant spulevinklen. Vandet når ethvert hjørne.

• Naturlig tørring
Den nye AirDry teknologi maksimerer tørring med naturlig lufttørring.
Lågen åbnes automatisk 10 cm til slut i programmet. Den tørrer dine
tallerkener naturligt og reducerer strømforbruget på din elregning.

• Energiklasse: D

• Lydniveau dB(A): 42

• Antal kuverter: 13

• Tørreklasse: A

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

ModelModelModelModel Til indbygningTil indbygningTil indbygningTil indbygning

Årligt energiforbrug - NY 2010Årligt energiforbrug - NY 2010Årligt energiforbrug - NY 2010Årligt energiforbrug - NY 2010 Ikke oplystIkke oplystIkke oplystIkke oplyst

OverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarderOverensstemmelsesstandarder Directive 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EUDirective 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EUDirective 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EUDirective 2010/30/EC, Directive 1059/2010/EU

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation FrontpanelFrontpanelFrontpanelFrontpanel

Hjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivelleringHjul & nivellering Justerbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødderJusterbare fødder
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Teknisk information fortsat

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 0,821 kWt0,821 kWt0,821 kWt0,821 kWt

Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus 10,5 liter10,5 liter10,5 liter10,5 liter

Timer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaberTimer-indstillingsegenskaber Tidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timerTidsnedsættelse med timer

LedningslængdeLedningslængdeLedningslængdeLedningslængde 1,6 m1,6 m1,6 m1,6 m

VandforbindelseVandforbindelseVandforbindelseVandforbindelse Varm & koldVarm & koldVarm & koldVarm & kold

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 24 timer24 timer24 timer24 timer

IndikatorerIndikatorerIndikatorerIndikatorer Afspændingsmiddel, salt, indikator for resterende tidAfspændingsmiddel, salt, indikator for resterende tidAfspændingsmiddel, salt, indikator for resterende tidAfspændingsmiddel, salt, indikator for resterende tid

Specialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og muligheder Time Saver-funktion, XtraDry-funktion, eXtra HygieneTime Saver-funktion, XtraDry-funktion, eXtra HygieneTime Saver-funktion, XtraDry-funktion, eXtra HygieneTime Saver-funktion, XtraDry-funktion, eXtra Hygiene

Antal temperaturindstillingerAntal temperaturindstillingerAntal temperaturindstillingerAntal temperaturindstillinger 5555

Maksimal højdeMaksimal højdeMaksimal højdeMaksimal højde 88 cm88 cm88 cm88 cm

Forbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrugForbliv tændt-tilstand for strømforbrug 5 W5 W5 W5 W

Slukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrugSlukket-tilstand for strømforbrug 0,5 W0,5 W0,5 W0,5 W

Standard rengøringscyklusStandard rengøringscyklusStandard rengøringscyklusStandard rengøringscyklus Eco 50Eco 50Eco 50Eco 50

Standard rengøringscyklustidStandard rengøringscyklustidStandard rengøringscyklustidStandard rengøringscyklustid 235 min,235 min,235 min,235 min,

Varighed af Forbliv tændt-tilstandenVarighed af Forbliv tændt-tilstandenVarighed af Forbliv tændt-tilstandenVarighed af Forbliv tændt-tilstanden 5 min,5 min,5 min,5 min,

Øvre stativØvre stativØvre stativØvre stativ Foldbare kopstativer, 2 SoftSpikes-glasstøtter, 2 foldbare gFoldbare kopstativer, 2 SoftSpikes-glasstøtter, 2 foldbare gFoldbare kopstativer, 2 SoftSpikes-glasstøtter, 2 foldbare gFoldbare kopstativer, 2 SoftSpikes-glasstøtter, 2 foldbare g

Kvantitet af programmerKvantitet af programmerKvantitet af programmerKvantitet af programmer 6666

TørreklasseTørreklasseTørreklasseTørreklasse Klasse AKlasse AKlasse AKlasse A

VaskevirkningsgradVaskevirkningsgradVaskevirkningsgradVaskevirkningsgrad Klasse AKlasse AKlasse AKlasse A

Vurderet kapacitetVurderet kapacitetVurderet kapacitetVurderet kapacitet 13131313

Økoprogram-vandforbrug (EPWC)Økoprogram-vandforbrug (EPWC)Økoprogram-vandforbrug (EPWC)Økoprogram-vandforbrug (EPWC) 10,5 liter per cyklus10,5 liter per cyklus10,5 liter per cyklus10,5 liter per cyklus

Øko-program vurderet kapacitetØko-program vurderet kapacitetØko-program vurderet kapacitetØko-program vurderet kapacitet 13131313

Varighed af Øko-programVarighed af Øko-programVarighed af Øko-programVarighed af Øko-program 235 min,235 min,235 min,235 min,

Støjniveau (Øko-program)Støjniveau (Øko-program)Støjniveau (Øko-program)Støjniveau (Øko-program) 42 dB(A) med reference til 1 pW42 dB(A) med reference til 1 pW42 dB(A) med reference til 1 pW42 dB(A) med reference til 1 pW


	PriceField: 7.495,00 kr.


