
Klaar wanneer u dat wilt
Benut uw tijd optimaal met de uitgestelde start-functie 
van onze vaatwassers. Stel de programmatijd in die bij 
u past en geniet van het gemak dat uw vaat wordt 
gereinigd wanneer het u uitkomt. 

Natuurlijk drogen
De nieuwe Airdry-technologie geeft u een uitzonderlijke 
droogprestatie met een natuurlijke luchtstroom. De deur 
opent automatisch 10 cm in de laatste fase van de 
cyclus; als de vaat schoon is. Het droogt uw vaat op 
een natuurlijke manier en bespaart zo ook op 
energiekosten.

Aangepaste cycli, volledige reiniging
Geavanceerde sensoren in AEG-vaatwassers passen 
automatisch de tijd, temperatuur en het waterverbruik 
aan naar gelang het niveau van vuilheid van elke 
lading. Elke lading wordt dus apart bekeken met elke 
keer weer de beste resultaten.

5 progr./4 temp., TimeSaver, Startuitstel 24u, 13 couverts, 9.9L, 46 dB, wit, 
XtraDry

Vermindering van de cyclustijd tot de helft en tijdsbesparing.
Met de TimeSaver-functie op deze vaatwasser kunt u de duur van de cyclus 
met de helft verminderen. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw vaat gebruiksklaar is 
wanneer u hem opnieuw nodig heeft. Ideaal wanneer u gasten heeft.

Voordelen en specificaties

• Installatie: vrijstaand
• Water- en energieverbruik: 9.9 l,  0.835 kWh voor Eco cyclus
• Inverter motor met 10 jaar garantie
• 5 Programma's, 4 temperaturen
• Afwasprogramma's:  30 minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco, Glass 45°, 
intensief 70°C
• Bestekmand
• Startuitstel tot 24 uur
• TimeSaver-functie om de cyclusduur met 50% te verminderen
• Sensorlogic watersensor
• XtraDry optie: voor een extra boost aan het droogresultaat
• AirDry technologie met AutoDoor systeem
• Warmwateraansluiting tot 60°C
• LED-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
• AutoOff functie
• AquaControl
• Geluidsniveau: slechts 46 dB
• Kleur: wit
• Resttijdindicatie
• In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
• Bovenkorf met 2 SoftSpikes, neerklapbare kopjesrekken, Plastic coloured 
handle
• Onderkorf met 2 opklapbare bordenrekken, Plastic coloured handle

• Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
• Standaard couverts: 13 
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Afmetingen hxbxd (mm) 850x600x625
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) n.v.t.
Aansluitwaarde (W) 1950
Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 46
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) C

Aantal couverts (EU 2017/1369) 13
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) D

Reinigingsprestatie-index (EU 
2017/1369) 1.121

Droogprestatie-index (EU 2017/1369) 1.061
Energieverbruik ecoprogramma per 
cyclus (kWh) (EU 2017/1369) 0.835

Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 84

Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 
2017/1369) 0.5

Energieverbruik in 'Stand-By'-stand 
(W) (EU 2017/1369) 0.5

Waterverbruik ecoprogramma per 
cyclus (L) (EU2017/1369) 9.9

Programmaduur (h:min) (EU 
2017/1369) 3:57

Installatie vrijstaand

Bovenste sproeiniveau Geen
Onderste sproeiarm Standaard
Lengte toevoerslang (cm) 150
Lengte afvoerslang (cm) 150
Ampère 10
Netspanning (V) 220-240
Productnummer 911 514 006
EAN Code 7332543531875

Technische specificaties
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