
Odstraňuje více než 99,9999 % bakterií a virů.*
Program Extra Hygiena certifikovaný předním světovým testovacím institutem 
Swissatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,9999 % 
bakterií a virů.* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota 
myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné zničení bakterií na vašem 
nádobí.

Indikátor stavu mytí
Myčka vás pomocí paprsku "Beam on floor" v tichosti informuje o aktuálním 
stavu mycího programu. Zvukovou signalizaci můžete snadno přeslechnout, 
ale světelný bod promítaný na podlaze pod spotřebičem nepřehlédnete. Když 
svítí červená, program běží, když zelená, je hotovo.

Rychlé nastavení programu s ovládáním 
QuickSelect
Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný 
způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným 
tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte 
různě volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.

Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu 
s MaxiFlex
Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala 
příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou 
velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné 
přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze 
snadno vložit.

ComfortLift® - první zdvihatelný koš
Díky našemu jedinečnému mechanismu ComfortLift® 
se již nemusíte ohýbat při plnění a vyndávání nádobí z 
vaší myčky. Lehkým stisknutím držadla se dolní koš 
vysune hladce nahoru směrem k vám. Je první na 
světě, od nás pro vaše pohodlí. 

První snadné plnění na světě
Myčka nádobí 900 ComfortLift® je první na světě, která usnadňuje vkládání i 
vyndávání nádobí. Naše jedinečná technologie umožňuje zdvihnout koš 
lehkým stisknutím držadla do úrovně pasu. Je to tak pohodlné, že už nikdy 
nebudete chtít nic jiného.

Specifikace a benefity

• 8 programů, 4 teplot(y)
• Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, 
Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
• Kapacita mytí: 0
• Panel s textem a symboly
• Funkce odloženého startu 1-24 hodin
• Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
• Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný 
start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower 
- extra silný
• Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
• Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 
měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, 
nerezové držadlo Electrolux, Postranní držáky košíku
• Dolní košík má 4 foldable plate racks Comfort Lift®, Stainless steel handle
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Typ konstrukce Vestavná
Instalace Vestavná, plně integrovaná
Rozměry (mm) 818x596x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-900x600x550

Programy

160 minutový, 60 minutový, 90 
minutový, AutoSense, eco, Machine 
Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí 

a čekání
Délka přívodního kabelu (m) 1.6
Délka napouštěcí hadice (cm) 180
Délka vypouštěcí hadice (cm) 180
Příkon (W) 1950
Napájecí napětí (V) 220-240
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50
Počet programů 8
Počet teplot 4
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Aqua control
Systém sušení AirDry
Typ motoru Invertor motor
Hmotnost (kg) 45.79
Vodní senzor Ano

Displej zobrazuje zpožděný start, programy, zbývající 
čas, servisní kód

Paprsek na podlaze červený a zelený
FuzzyLogic - množstevní automatika Ano

Vlastnosti dolního koše 4 foldable plate racks Comfort Lift®, 
Stainless steel handle

Vlastnosti horního koše

2 skládací držáky, 2 skládací drátěné 
držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 
6 měkkých špiček pro vinné sklenky, 
skládací poličky na šálky, nerezové 
držadlo Electrolux, Postranní držáky 

košíku
Kolečka a nožičky 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná 

vzadu  (0-8cm)
EAN kód produktu 7332543780228
Produktové číslo pro partnery KR Open
Třída energetické účinnosti D
Jmenovitá kapacita (sad nádobí) 14
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) 85
Spotřeba vody na cyklus (lit.) 11
Trvání programu (h:min) 4:00
Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 44

Pohotovostní režim (W) 0.5
Index energetické účinnosti 49.9

Technická specifikace
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