
FSE83707P Vaatwasser

Ultieme grondige reiniging.

Met de SprayZone-functie kunt u buitengewone resultaten verwachten. Deze
optie garandeert tot wel drie keer betere wasprestaties in vergelijking met
standaardprogramma's. Met een intensieve reiniging binnen de afgebakende
zone worden zelfs de hardnekkigste resten verwijderd. Zonder vooraf te weken
of voor te spoelen.

Intensieve reiniging. Met SprayZone

Ervaar intensieve reiniging met SprayZone. Het reinigt tot drie keer beter dan
standaard programma´s zonder vooraf te laten weken of voor te spoelen. Zelfs
aangebrande voedselresten worden in deze zone verwijderd. Om de meest
hardnekkige vlekken zonder moeite te verwijderen.

Krachtig afwassen. Met SatelliteClean®

Geniet van vlekkeloze reiniging van de vaat met
SatelliteClean®. Deze sproeiarm heeft een drie keer
beter bereik dan de standaardnorm. Dankzij de
dubbele roterende arm die voortdurend de sproeihoek
wijzigt. Het water komt overal. Voor een complete

Meer voordelen :
Natuurlijke luchtstroom met AirDry•

Dankzij de binnenverlichting in AEG-vaatwassers kunt u uw vaat efficiënter en
makkelijker inladen.

•

Met de Beam-on-floor-technologie ziet u onmiddellijk de status van uw afwas•

Kenmerken :

QuickSelect: digitale schuifregelaar
voor eenvoudig instellen

•

ProClean™: superieure reiniging met
minimaal energieverbruik

•

XXL capaciteit – meer ruimte dan
eender welke andere vaatwasser

•

 7 programma's, 4 temperaturen•
Vaatwasprogramma's: 160 min., 60
min., 90 min., AUTO Sense, Eco,
Machine Care, Quick 30 min.

•

Optie SprayZone: intensieve reiniging
van schotels met hardnekkige
etensresten

•

Optie XtraPower: extra reinigingskracht
bij sterk bevuilde vaat

•

Optie GlassCare: optimale reiniging en
bescherming van delicaat glaswerk

•

Uitneembare besteklade•
Water- en energieverbruik: 11 l, 0.846
kWh voor Eco 50°C

•

Uitgestelde start 1-24 u•
BeamOnFloor met 2 kleuren•
Sensorlogic watersensor•
In de hoogte verstelbare bovenkorf,
ook bij volle lading

•

Op hoogte installeerbaar•
AutoOff functie•
Schuifscharnieren voor flexibele
installatie

•

Warmwateraansluiting tot 60°C•
AquaControl•
Inverter motor•
Geluidsniveau: slechts 44 dB•
AirDry technologie met AutoDoor
systeem

•

3 digit display•
XXL interieur met ruimte voor 15•

Technische gegevens :

Commerciële energieklasse : A+++•
Droogresultaat : A•
Geluidsniveau (dB) : 44•
Aantal couverts : 15•
Installatie : Inbouw•
Afmetingen (HxBxD) in mm : 818x596x550•
Inbouwafmetingen (min-maxHxBxD) in mm : 820-900x600x570•
Wasresultaat : A•
Jaarlijks energieverbruik (kWh) : 241•
Energieverbruik (kWh) : 0.846•
Waterverbruik (L) : 11•
Jaarlijks waterverbruik (L) : 3080•
Duur standaardprogramma (min) : 240•
Referentieprogramma voor energielabel : Eco 50°C•
Kleur bedieningspaneel : Zwart•
Lengte watertoevoerslang (cm) : 180•
Lengte waterafvoerslang (cm) : 180•
Zekering : 10•
Aansluitwaarde (W) : 1550-2200•
Netspanning (V) : 200-240•
EAN Code : 7332543671779•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•
Adviesprijs : 1249.99•

Productbeschrijving :

ProClean, 44 dB, 7
progr./4 temp.,
startuitstel 24 u, 15
bestekken, AirDry, 11 L,
inverter motor,
TimeBeam, SprayZone,
QuickSelect, GlassCare,
XtraPower,
MachineCare
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