
Blijf op de hoogte, met Beam On Floor
De functie Beam On Floor projecteert een gekleurde stip op de vloer voor de 
vaatwasser die laat zien of een cyclus nog aan het lopen is of afgelopen is. 
Rood geeft aan dat hij nog aan het lopen is en groen geeft aan dat hij klaar is. 
Zo ben je altijd op de hoogte. 

Intuïtieve cyclusinstelling, met TimeSet
TimeSet is de gemakkelijke manier om een cyclus te starten. Kies hoelang je 
de cyclus wil laten duren en selecteer vervolgens de extra's die je nodig hebt – 
de machine doet de rest. Doe gewoon de deur dicht en kom tot rust.

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.

Elk glas wordt verzorgd, met SoftSpikes
 De SoftSpikes zijn ontworpen voor je gemoedsrust. 
Vergeet het handmatig afwassen van breekbare 
glazen, want de zachte rubberen kussentjes houden ze 
tijdens de cycli veilig op hun plaats. Totale 
gemoedsrust, ongeacht het type glas.

Bereik elke hoek met OrbitClean
Briljante vaatwasresultaten zijn eenvoudig te bereiken 
met OrbitClean, dankzij een drie keer zo goede 
besproeiing vergeleken met een standaard 
vaatwassysteem. Het dubbel draaiende mechanisme 
verandert tijdens de cyclus van richting en hoek, zodat 
het water elke hoek bereikt. 

Vaatwasser, volledig integreerbaar, 44 dB, 8 progr.,3 temp., Glass Care, Xtra 
Power, Orbit Clean, Startuitstel 1-24 h, beam on floor, soft spikes, 14 settings , 
A+++, Machine Care, Maxi Flex besteklade, TimeSet Level 2, Topsproeiarm

Totale reinigingsdekking
Zelfs een volle lading krijgt een grondige reiniging met de OrbitClean-
vaatwasser. De sproeiarm zorgt ervoor dat het water elke hoek bereikt, zodat 
er geen schotel, glas of bord wordt gemist. En met een tot drie keer betere 
sproeidekking dan gemiddeld kun je elke keer weer glanzende resultaten 
verwachten.

Voordelen en specificaties

• Installatie: volledig geïntegreerd
• QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
• OrbitClean satellietsproeiarm
• Water- en energieverbruik: 10.5 l,  0.848 kWh voor Eco cyclus
• Inverter motor met 10 jaar garantie
• Touch-control bediening
• 8 Programma's, 3 temperaturen
• Afwasprogramma's:  160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, 
Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Spoelen
• 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
• AirDry technologie met AutoDoor systeem
• Warmwateraansluiting tot 60°C
• LED-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
• AutoOff functie
• Op hoogte installeerbaar
• Aqua-stop plus voor 100% veiligheid
• Geluidsniveau: slechts 44 dB
• Resttijdindicatie
• BeamOnFloor met 2 kleuren
• In hoogte verstelbare bovenkorf, ook bij volle lading
• Bovenkorf met 2 SoftSpikes, neerklapbare kopjesrekken, Plastic coloured 
handle
• Onderkorf met 4 opklapbare bordenrekken, Plastic coloured handle

• 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) 44
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 
2017/1369) B

Aantal couverts (EU 2017/1369) 14
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) 0.848

Energieverbruik voor 100 wascycli 
ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369) 85

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 Satelliet sproeiarm
Lengte toevoerslang (cm) 150
Lengte afvoerslang (cm) 150
Ampère 10
Netspanning (V) 220-240
Productnummer 911 536 476
EAN Code 7332543712823

Technische specificaties
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