Diskmaskin
FFB73507ZW

Anpassningsbar diskning. Effektiv diskning
I MaxiFlex-lådan ryms köksredskap av olika storlekar. Från flera uppsättningar
bestick till stora köksredskap. Flexibla avdelare gör att allt kan anpassas.
Platta redskap hålls åtskilda från större föremål och extra djup ökar varje
programs kapacitet. Det ultimata vad gäller effektiv och bekväm rengöring.
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Produktfördelar
Anpassningsbart utrymme och bekväm rengöring
med MaxiFlex
I MaxiFlex-lådan ryms bestick och köksredskap i
många olika storlekar, oavsett om de är stora eller har
annorlunda form. Flexibla avdelare och maximerat djup
betyder att den kan anpassas. De flesta föremålen kan
stoppas in och diskas på en gång.

Diskar kraftfullt. Med SatelliteClean®
Upplev fantastiska resultat med SatelliteClean®. Denna
sprayarm har tre gånger bättre täckning än standarden.
Detta eftersom den dubbla roterande armen ständigt
ändrar sprayvinkeln. Vattnet når varenda hörn. För en
grundlig rengöring.

Vattnet når varenda hörn. Med dubbla spolarmar
Ger maximal vattentäckning med två spolarmar. De roterande sprinklerna
skickar ut vattenstrålar i varenda hörn av både den övre och den nedre korgen
och ger ett resultat du kan lita på.

Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk
Med QuickLift-korgen är det effektivt och bekvämt. Oavsett om du har en full
korg med stora föremål kan du justera höjden så att du enkelt kan stoppa in
eller plocka ur disken.

• Energieffektivitetsklass: A+++
• Autosensor
• Auto Off
• 9 program, 4 temperaturer
• Senare start från 1 till 24 timmar
• Övre korgen går att justera i höjdled, även då den är fullastad
• Display visar: Fördröjd start, Återstående programtid, Servicekod
• Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
• Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Extra
Silent, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
• Överkorg med: 2 Red Soft Grips, 2 Red softspikes, Fällbara kopphyllor,
Plastic coloured handle
• Underkorg med: 4 fällbara tallriksstöd, Plastic coloured handle
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Tekniska specifikationer
Familj
Produktmått H x B x D, mm
Installation
Sladdlängd, (ca) m
Längd tömningsslang, cm
Tilloppsslang, cm
Tilloppsslang, typ
Typ av gångjärn
Total effekt, W
Säkring, A
Spänning, V
Vattenanslutning
Diskeffektbetyg
Torkeffektbetyg
Deklarerat program
Kapacitet IEC-kuvert
Ljudnivå IEC 60704, dB(A)
Sprayarm, typ
Typ av sprayarm i tak:
Material i trumman
Element typ
Display
Extra funktioner
Översvämningsskydd
Energiklass

MaxiFlex
818x446x575
Underbyggd
1.5
150
150
Aqua control
Standard
1950
10
220-240
Varmt/Kallt
A
A
Eco 50
10
44
Satellitsprayarm
Waterfall
Rostfritt stål
Dold
LED indikator
ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Hel botten och flottör
A+++

Årlig energiförbrukning, kWh
Årlig vattenförbrukning, liter
Tillopp och avloppsslang
Typ av bestickkorg/låda
Premium Rails
SprayZone
Nettovikt, kg
EAN-kod
Färg på luckan

188
2772
150/150
MaxiFlex besticklåda
35.85
7332543735617
Vit

