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AEG - AEG FSB32610Z - Opvaskemaskine til integrering

Fuldintegreret opvaskemaskine med symbolbetjening i panelet. AirDry
lufttørringsteknologi giver fantastiske og miljørigtigt tørreresultat. En model
til det basale opvaskebehov og hvor du værdsætter et godt tørreresultat.

• Åbner lågen for at tørre servicet
Avanceret AirDry-teknologi maksimerer tørringen med naturlig luftstrøm.
Lågen åbner automatisk 10 cm ved programmets slutning og tørrer
servicet naturligt og effektivt. AirDry yder tre gange bedre end lukket
låge-systemer.

• 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.

• Hurtig og effektiv ydeevne
Denne opvaskemaskine yder perfekt - hurtigt - takket være det særlige
halv times program.

• Energiklasse: E

• Lydniveau dB(A): 49

• Bestikbakke: Nej

• Antal kuverter: 13

• Tørreklasse: A

Teknisk informationTeknisk informationTeknisk informationTeknisk information

MærkeMærkeMærkeMærke AEGAEGAEGAEG

InstallationstypeInstallationstypeInstallationstypeInstallationstype Fuld integreretFuld integreretFuld integreretFuld integreret

ProdukttypeProdukttypeProdukttypeProdukttype OpvaskemaskineOpvaskemaskineOpvaskemaskineOpvaskemaskine

Indbygnings BreddeIndbygnings BreddeIndbygnings BreddeIndbygnings Bredde 60606060

Indbygnings DybdeIndbygnings DybdeIndbygnings DybdeIndbygnings Dybde 55555555

Max. IndbygningshøjdeMax. IndbygningshøjdeMax. IndbygningshøjdeMax. Indbygningshøjde 88,0088,0088,0088,00
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Teknisk information fortsat

Min. IndbygningshøjdeMin. IndbygningshøjdeMin. IndbygningshøjdeMin. Indbygningshøjde 82,0082,0082,0082,00

Indbygnings HøjdeIndbygnings HøjdeIndbygnings HøjdeIndbygnings Højde 82828282

Inkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehørInkluderet tilbehør Bestik kurvBestik kurvBestik kurvBestik kurv

SikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaberSikkerhedsegenskaber Aqua kontrolAqua kontrolAqua kontrolAqua kontrol

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 1059/2010/EUDirective 1059/2010/EUDirective 1059/2010/EUDirective 1059/2010/EU

TypeTypeTypeType DigitalDigitalDigitalDigital

StyringstypeStyringstypeStyringstypeStyringstype ElektroniskElektroniskElektroniskElektronisk

KontrollokationKontrollokationKontrollokationKontrollokation På toppen af dørenPå toppen af dørenPå toppen af dørenPå toppen af døren

SpændingSpændingSpændingSpænding 220 - 240 V220 - 240 V220 - 240 V220 - 240 V

Energiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklusEnergiforbrug pr. cyklus 0,92 kWt0,92 kWt0,92 kWt0,92 kWt

Gennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklusGennemsnitligt vandforbrug pr. cyklus 9,9 liter9,9 liter9,9 liter9,9 liter

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

VandforbindelseVandforbindelseVandforbindelseVandforbindelse Varm & koldVarm & koldVarm & koldVarm & kold

Makimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsurMakimum Tidsnedsættelse med tidsur 3 timer3 timer3 timer3 timer

Nominel strømNominel strømNominel strømNominel strøm 10 A10 A10 A10 A

Funktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasningFunktioner for Individuel tilpasning Auto-døråbning ved programslutAuto-døråbning ved programslutAuto-døråbning ved programslutAuto-døråbning ved programslut

Specialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og mulighederSpecialprogrammer og muligheder Eco 50°C, skylning, 90 min, hurtig 30', 160 minEco 50°C, skylning, 90 min, hurtig 30', 160 minEco 50°C, skylning, 90 min, hurtig 30', 160 minEco 50°C, skylning, 90 min, hurtig 30', 160 min

Antal temperaturindstillingerAntal temperaturindstillingerAntal temperaturindstillingerAntal temperaturindstillinger 3333

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


	PriceField: 6.295,00 kr.


