
FFB53640ZM Opvaskemaskine

Det næste trin i glaspleje

AEG GlassCare-systemet beskytter og rengør alt glas.
Øverste kurv holder unikt glassene skånsomt på plads
og eliminerer risikoen for beskadigelse. Den nye
GlassHolder i den nederste kurv sikrer optimal
beskyttelse af selv de højeste glas. Det betyder ingen

Hvert glas. Placeret til beskyttelse

GlassHolder-funktionen i opvaskemaskinen giver fuld
sikkerhed til alle glastyper. Den nederste kurv er
forsynet med SoftGrips og SoftSpikes til at holde
glassene på plads. Beskyttet mod skade på alle
programmer.

Dedikeret beskyttelse af dine sarte glas

Glas er ofte de mest sarte ting i opvaskemaskinen,
hvilket betyder, at de kræver særlig behandling. Den
øverste kurv i denne opvaskemaskine har bløde
gummipinde, som støtter og beskytter glas.
SoftSpikes stabiliserer glas og krus effektivt og

Flere fordele
Naturlig lufttørring med Airdry•

Funktioner:

AutoSluk efter 10 minutter•
Symbol baseret betjeningspanel•
SensorLogic mængdeautomatik•
 med AirDry lufttørring•
Udskudt start fra 1 - 24 timer•
Bestikkurv•
Automatikprogram•
TimeSaver funktion som reducerer
programmets varighed med op til 50%

•

Glasprogram•
SoftGrips glasholder i underkurven•
Vandsensor•
XtraDry funktion•
Aqua-Control•
Dobbeltbund med flyder - sikkerhed
mod vandudslip

•

Indikator for salt og afspænding•
Højdejusterbar overkurv, selv når den
er fyldt op

•

Overkurv: 2 rk. SoftSpikes,
Opklappelige kophylder, Plastikhåndtag

•

Underkurv: 2 rk. nedfældelige
tallerkenpinde, 4 SoftGrips, Håndtag i
plast

•

Opvaskeprogrammer: 30 minutter
60°C, AutoSense 45-70°C, Økonomi,
Glasprogram 45°C, Intensiv 70°C

•

Tekniske data:

ProClean/RealLife : Flat Design•
Farve : Rustfri stål•
Lydeffektniveau, dB(A) : 42•
Energieffektivitetsklasse : A+++•
Opvaskeevne : A•
Tørreevne : A•
Antal programmer : 5•
Antal temperaturer : 4•
QuickSelect : -•
Installation : til underbygning•
Udvendige mål, HxBxD, mm : 818x596x590•
Installationsmål, min-max HxBxD mm : 820-880x600x570•
Lågehængsling : Standard hængsel•
Energiforbrug pr. år, kWh : 234•
Vandforbrug pr. år, liter : 2775•
Vandforbrug pr. gang, liter : 9.9•
Antal standard kuverter : 13•
Energimærkningsprogram : ECO 50°C•
Ledningslængde, m : 1.5•
Afløbsslange, længde cm : 150•
Tilgangsslange, længde cm : 150•
Tilgangsslange, materiale : Aqua control•
Oversvømmelsessikring : Dobbelt bund m/flyder•
Nederste spulearm : Standard•
Øverste overbrusningstype : Ingen•
Tilvalgsfunktioner : TimeSaver, XtraDry•
Hjul/stilleben : 2 justerbare stilleben foran + 1 justerbart stilleben
bagtil, Kan justeres mellem 0 og 6 cm.

•

Lågehøjde, mm, min-max : Underbyg / Ikke relevant•
Lågevægt, min-max, kg : Underbyg / Ikke relevant•
Tilslutningseffekt, 230V, W : 1950•
EAN : 7332543600670•

Produktbeskrivelse:

Lydsvag
opvaskemaskine i rustfri
stål i energiklasse A+++
med plads op til 13
standardkuverter.
Opvaskemaskinens
nederste kurv er
forsynet med SoftGrips
og SoftSpikes, der
holder dine glas på
plads og samtidig
beskytter dem mod
skader. Maskinen har
desuden AirDry
lufttørringsfunktion for
fantastiske
tørreresultater hver
gang. Føres hos
udvalgte forhandlere.
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