
Totale gemoedsrust, met MachineCare
Het MachineCare-programma is ontworpen om de vaatwasser optimaal te 
laten werken. In combinatie met ons speciale reinigingsmiddel worden vet en 
kalkaanslag weggespoeld voor betere prestaties en een schonere vaat. 

Snelle cyclus, aangepast aan jouw tijdschema
Het Quick-programma is ideaal als je weinig tijd hebt want een lichte lading 
wordt verwerkt in slechts dertig minuten. Schone afwas, volgens jou schema.

Vrijheid om je keukengerei te gebruiken
De ruime besteklade is ontworpen om plaats te bieden 
aan het grote keukengerei en de lange messen die u 
elke dag gebruikt. Of je bestek nu groot of bijzonder 
van vorm is, de tussenschotten kunnen worden 
aangepast om ervoor te zorgen dat er plaats is voor je 
bestek en keukengerei.

Het is zo handig dat de hoogte van de QuickLift-
korf aanpasbaar is
Met de QuickLift-korf is het gewoon een stuk 
makkelijker geworden om vaatwerk te laden of te 
verwijderen. Zelfs wanneer de korf is volgeladen met 
omvangrijke voorwerpen, kun je met het QuickLift-
systeem de hoogte aanpassen, zodat je gemakkelijk 
aan het serviesgoed kunt.

Drie keer beter drogen, met AirDry
De AirDry-technologie laat lucht in de vaatwasser 
binnen tijdens de laatste fase van het droogproces. De 
deur gaat automatisch open om een ruimte van 10 cm 
te creëren, voor een wel drie keer betere droging dan 
bij onze systemen met gesloten deuren.

Vaatwasser, volledig integreerbaar, 46 dB, 6 progr.,3 temp., Extra Power,  
Startuitstel 1-3 u, 14 bestekken, Maxiflex, Machine Care

Deur openen om de vaat natuurlijk te drogen
De AirDry-vaatwasser opent automatisch de deur aan het eind van de cyclus, 
zodat er frisse lucht binnenkomt – en presteert drie keer beter dan onze 
systemen met gesloten deuren. Automatisch drogen, zonder extra inspanning 
van jezelf. Gewoon uitladen wanneer het jou uitkomt.

Voordelen en specificaties

• Installatie: volledig geïntegreerd
• Water- en energieverbruik: 10.5 l,  0.95 kWh voor Eco cyclus
• Inverter motor met 10 jaar garantie
• Touch-control bediening
• 6 Programma's, 3 temperaturen
• Afwasprogramma's:  90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 
30 Minutes, Spoelen
• Optie XtraPower: zorgt voor extra reinigingskracht bij sterk bevuilde vaat
• MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
• Startuitstel: 3 uur
• AirDry technologie met AutoDoor systeem
• Warmwateraansluiting tot 60°C
• LED-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
• AutoOff functie
• Aqua-stop plus voor 100% veiligheid
• Geluidsniveau: slechts 46 dB
• In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
• Bovenkorf met neerklapbare kopjesrekken
• Onderkorf met vaste bordenrekken

• Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
• Standaard couverts: 14 
• Max. gewicht deurpaneel: 10,0 kg
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Afmetingen hxbxd (mm) 818x596x550
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm) 820-880x600x550
Aansluitwaarde (W) 1950
Geluidsniveau (dB) (EU 2017/1369) 46
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) C

Aantal couverts (EU 2017/1369) 14
Energie-efficiëntieklasse (EU 
2017/1369) E

Reinigingsprestatie-index (EU 
2017/1369) 1.121

Droogprestatie-index (EU 2017/1369) 1.061
Energieverbruik ecoprogramma per 
cyclus (kWh) (EU 2017/1369) 0.95

Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 95

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) 10.5

Programmaduur (h:min) (EU 
2017/1369) 4:00

Installatie volledig geïntegreerd

Bovenste sproeiniveau 3e sproeiarm
Onderste sproeiarm Standaard
Lengte toevoerslang (cm) 150
Lengte afvoerslang (cm) 150
Ampère 10
Netspanning (V) 220-240
Productnummer 911 535 243
EAN Code 7332543712793

Technische specificaties
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