
De QuickLift-korf is in hoogte verstelbaar, zodat het vaatwerk binnen 
handbereik komt
Geniet van het efficiënte gemak dat de QuickLift-korf biedt. Zelfs bij een 
volledige lading met omvangrijke voorwerpen kun je de hoogte moeiteloos 
aanpassen, zodat je de vaat gemakkelijk kunt laden of verwijderen.

Het water komt overal. Met de dubbele sproeiarmen
Zorg voor een maximale waterdekking met twee sproeiarmen. De draaiende 
sproeiers richten de waterstralen naar elke hoek van zowel de onderste als de 
bovenste korf, voor vaatwasresultaten waarop je kunt vertrouwen.

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

Moeiteloze cyclusinstelling met QuickSelect 
QuickSelect maakt een optimale bediening van de 
vaatwasser mogelijk. Kies een cyclustijd met de 
schuiver en voeg met een tik extra behandelingen toe. 
De machine doet de rest. Reiniging op maat op het 
meest geschikte moment. En een vlekkeloze vaat. 

Aanpasbare ruimte, alles handig schoon met 
MaxiFlex
De MaxiFlex-lade is ontworpen voor bestek en 
keukengerei van elk formaat, klein, groot of van 
onregelmatige vorm. Flexibele tussenschotten en een 
maximale diepte zorgen ervoor dat elke lading kan 
worden aangepast. Vrijwel alles wordt probleemloos in 
één keer geladen en afgewassen.

ProClean SLIMLINE, 44dB, 45 cm, 7 prog./4temp., 10 bestekken, 24u 
startuitsel, inverter motor, schuifscharnieren, Beam on Floor, SoftSpikes, 
Maxiflex besteklade, GlassCare, XtraPower

Afwassen naar eigen wens. Efficiënt schoon
De MaxiFlex-lade is geschikt voor allerlei keukengerei. Van meerdere 
besteksets tot overmaatse gebruiksvoorwerpen. Flexibele tussenschotten 
zorgen ervoor dat elke lading aanpasbaar is. Het bestek wordt gescheiden 
gehouden van grotere voorwerpen en de extra diepte zorgt voor een grotere 
capaciteit per cyclus. Het summum van

Voordelen en specificaties

• Installatie: volledig geïntegreerd
• Schuifscharnieren voor flexibele installatie
• ProClean™: superieure reiniging met minimaal energieverbruik
• Water- en energieverbruik: 9.9 liter, 0.739 kWh bij Eco 50°C
• Inverter motor met 10 jaar garantie
• Touch-control bediening
• 7 Programma's, 4 temperaturen
• Afwasprogramma's:  160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, 
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes
• Optie XtraPower: zorgt voor extra reinigingskracht bij sterk bevuilde vaat
• Optie GlassCare: optimale reiniging en bescherming van delicaat glaswerk
• MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
• Startuitstel tot 24 uur
• BeamOnFloor indicator, twee kleuren
• AirDry technologie met AutoDoor systeem
• Warmwateraansluiting tot 60°C
• LED-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
• AutoOff functie
• Op hoogte installeerbaar
• AquaControl
• Geluidsniveau: 44 dB
• 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: 10 
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Afmetingen hxbxd (mm) 818x446x550
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-900x450x550
Aansluitwaarde (W) 1950
Geluidsniveau (dB) 44
Standaardcouverts 10
Energie-efficiëntieklasse A++
Afwasresultaat A
Droogresultaat A
Energieverbruik per jaar (kWh) 211
Energieverbruik per cyclus (kWh) 0.739
Energieverbruik in 'uit' stand (W) 0.5
Verbruik in stand-by (W) 0.5
Waterverbruik per jaar (liter) 2772
Declaratie programma Eco 50°C
Programmaduur (min) 240
Duur 'stand-by' na afloop programma 
(min) 1

Installatie volledig geïntegreerd
Lengte toevoerslang (cm) 150
Lengte afvoerslang (cm) 150
Ampère 10
Netspanning (V) 220-240
Productnummer 911 074 063
EAN Code 7332543736898

Technische specificaties

AirDry Inbouwvaatwasser

FSE72507P

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDW150D363002.jpg

