
FEE53600ZM pomivalni stroj

Prilagojeni cikli, popolno čiščenje

Napredni senzorji pomivalnih strojev AEG samodejno
prilagodijo čas, temperaturo in porabo vode glede na
stopnjo umazanosti posameznega cikla. Tako lahko
vsak cikel prilagodite po meri in vsakič zagotovite
najboljše rezultate.

Namenska zaščita za vaše občutljive kozarce

Kozarci so pogosto najobčutljivejši predmeti v vašem
pomivalnem stroju, kar pomeni, da potrebujejo
posebno nego. Zgornja košara tega pomivalnega
stroja ima konice iz mehke gume, ki podpirajo in ščitijo
kozarce. Konice SoftSpikes učinkovito stabilizirajo

Pripravljen, ko ste pripravljeni vi

S funkcijo zakasnitve zagona svojega pomivalnega
stroja izkoristite čas, ki ga imate na voljo. Predhodno
nastavite čas programa, ki vam ustreza, in uživajte v
udobju čiste posode, kadar želite.

Prednosti izdelka:
Naravni pretok zraka s tehnologijo Airdry•

Značilnosti:

Plošča s simboli•
Upravljalna plošča z digitalnim
zaslonom

•

Zamik vklopa od 1 do 24 ur•
Mini košarica za jedilni pribor•
Program za steklo•
Senzor za vodo prilagodi količino vode
glede na umazanost vaše posode

•

Indikator soli in tekočine za lesk•
Možnost nastavljanja višine polne
zgornje košare

•

Zgornja košara: 2 mehki gumirani
konici SoftSpikes, nastavljivi nosilci
skodelic, plastična ročica na košari

•

Spodnja košara: 2 nastavljiva nosilca
krožnikov, plastična ročica

•

Tehnične značilnosti:

Št. standardnih pogrinjkov : 13•
Razred energijske učinkovitosti : A+++•
Glasnost (dB(A)) : 44•
Spodnja pršilna ročica : Standardna•
Sistem sušenja : tehnologija AirDry•
Programi pomivanja : 30 min 60˚, AutoSense 45°- 70°, Eco,
steklo 45˚, intenzivni 70°

•

Zunanje mere (VxŠxG) v mm : 818x596x575•
Namestitev : integrirani aparat•
Tečaji z dvojnim gibanjem : Double fulcrum•
Priklop vode na dovodno cev : hladna ali vroča•
Število programov : 5•
Število temperatur : 4•
Učinkovitost čiščenja : A•
Učinek sušenja : A•
Letna poraba el. energije (kWh) : 234•
Letna poraba vode (l) : 2775•
Water cons. (l) (2010/30/EC) : 9.9•
Priporočeni program : Eco 50 °C•
Zaščita proti izlivu vode : plavajoče stikalo•
Najvišja raven škropljenja : brez•
Možnosti : Time Saver, XtraDry•
Barva vrat : brez•
Kolesa : 2 nastavljivi nogici spredaj+ nastavljivi zadnji nogici,
nastavljive od 0 do 8 cm

•

Varovalka (A) : 10•
Frekvenca (MHz) : 50•
Moč (V) : 220-240•
Dolžina kabla (m) : 1,5•
PNC koda : 911524061•
Product Partner Code : E – Generic Partner All•
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