
Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí
Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a 
tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidané hloubce si ji lehce 
přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i 
když jde o náčiní jako jsou vařečky, naběračky nebo šlehací metly.

Mějte přehled o procesu mytí s paprskem TimeBeam®
Technologie TimeBeam® vám vždy poskytne informaci o stavu mycího 
programu, stačí k tomu jediný pohled. Paprsek v průběhu mytí promítá 
zbývající čas na podlahu a vy tak máte dokonalý přehled.

Snadné nastavení programu pomocí ovládání 
QuickSelect
Ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak 
upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem 
zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různě 
volitelné funkce. Zbytek už nechte na myčce. Blyštivě 
čisté nádobí přesně ve chvíli, kdy jej potřebujete.

Větší přehled, účinnější vkládání nádobí
Praktické vnitřní osvětlení vám okamžitě prozradí, jaké 
je aktuální rozložení nádobí v myčce.  Díky lepší 
viditelnosti snadno najdete pro každý kus nádobí to 
nejvhodnější místo, abyste využili maximum prostoru.

Mytí nádobí na nejvyšší úrovni
Unikátní mechanismus ComfortLift® vždy nadzvedne 
spodní koš myčky blíž k vám, tudíž vám usnadní 
naskládání i vyskládání nádobí. Spodní koš se i s 
nádobím vysune do optimální pozice a vy se tak 
nemusíte zbytečně ohýbat. Poznejte zcela novou 
úroveň mytí.

První zdvih pro plnění na světě. Přibližte si nádobí
Díky systému ComfortLift® je vkládání i uklízení nádobí mnohem pohodlnější a 
snadnější. Nevyžaduje totiž ohýbání, které namáhá vaše záda. Proměňte péči 
o nádobí v komfortnější zážitek na vysoké úrovni. Stačí jemně stisknout 
rukojeť a dolní koš se zvedne směrem k vám.

Specifikace a benefity

• Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
• Kapacita mytí: 14
• 7 programů, 4 teplot(y)
• Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, 
MachineCare, rychlý 30minutový program
• Systém ProWater s doplňkovým horním ostřikovacím ramenem
• Systém sušení: AirDry
• Funkce odloženého startu 1-24 hodin
• Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
• Indikátor doplnění soli
• Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, 
indikátor pro leštidlo, sůl, Time beam White, XtraPower - extra silný
• Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
• 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 AEG, boční úchyty koše
• Dolní košík má 4 foldable plate racks Comfort Lift®, Stainless steel handle
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Typ konstrukce Vestavná
Instalace Vestavná, plně integrovaná
Třída energetické účinnosti D
Třída emisí hluku šířeného vzduchem B
Úroveň emisí hluku šířeného 
vzduchem (dB(A) re 1pW) 42

Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh) 85
Jmenovitá kapacita (sad nádobí) 14
Spotřeba vody na cyklus (lit.) 11
Trvání programu (h:min) 4:00
Pohotovostní režim (W) 0.5
Index energetické účinnosti 49.9
Rozměry (mm) 818x596x550
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) 820-900x600x550
Délka přívodního kabelu (m) 1.6
Délka napouštěcí hadice (cm) 180

Programy
160 minut, 60 minut, 90 minut, 

AutoSense, ECO, MachineCare, 
rychlý 30minutový program

Délka vypouštěcí hadice (cm) 180
Příkon (W) 1550-2200
Napájecí napětí (V) 200-240
Požad. jištění (A) 10
Frekvence (Hz) 50-60
Počet programů 7

Počet teplot 4
Zařízení proti zaplavení spínací plovák
Typ napouštěcí hadice Aqua control
Systém sušení AirDry
Typ motoru Invertorový motor se zárukou 10 let
Čistá hmotnost (kg) 47.79
Vodní senzor Ano

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

Vnitřní osvětlení Ano
Paprsek na podlaze Bílý paprsek na podlaze
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 AEG, boční úchyty koše
Kolečka a nožičky 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná 

vzadu  (0-8cm)
EAN kód produktu 7332543840564
Účinnost mytí 1.121
Účinnost sušení 1.061

Technická specifikace
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